FORORD
Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder
også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker
og problemfri drift av bilen.
Den beste service får du hos autoriserte Chevrolet-verksteder, som kjenner din bil best, og
som legger stor vekt på at du til enhver tid skal være fornøyd.
Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt
videresalg.
Takk for at du valgte Chevrolet.

VIKTIG
Les denne instruksjonsboken nøye, og følg
anvisningene du finner her.

Z :Dette symbolet gjør deg oppmerksom
på potensiell fare for personskade eller
skade på bilen eller annen materiell
skade. Følg all informasjon som er
markert med dette symbolet.
Spesielle symboler som brukes i hele
instruksjonsboken:
• Advarsel

Z FORSIKTIG
FORSIKTIG angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke blir
avverget, kan medføre mindre eller
moder
at
e per
sonsk
ade på bilen
ader
ate
personsk
moderat
sonskader
ader,, sk
skade
eller annen materiell skade.

MERK
MERK angir informasjon som hjelper deg
i forbindelse med for eksempel
vedlikehold av bilen.

• Forsiktig
• Merk

Z AD
VARSEL
ADV
AD
VARSEL angir en pot
ensielt ffarlig
arlig
potensielt
ADV
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan medføre alvorlig personskade eller
livsfare.

All informasjon, alle illustrasjoner og
spesifikasjoner i denne instruksjonsboken er
basert på den nyeste produktinformasjon som
forelå ved trykking.
Vi forbeholder oss retten til når som helst og
uten forvarsel å foreta endringer ved
spesifikasjoner eller design.

Denne instruksjonsboken beskriver alt
ekstrautstyr og alle funksjoner som er
tilgjengelige for denne modellen. På grunn
av modellv
ariant
er
e spesifik
asjoner
modellvariant
arianter
er,, ulik
ulike
spesifikasjoner
avhengig av landet, spesialutstyr eller
tilbehør kan det hende at enkelte
beskrivelser
beskrivelser,, inkluder
inkludertt beskrivelser av
jelder ffor
or
e ggjelder
display- og meny
funk
sjoner
ikke
menyfunk
funksjoner
sjoner,, ikk
din bil.
Ikke-originale deler og tilbehør er ikke
kontrollert eller godkjent av vårt selskap. Vi
kan ikke garantere egenheten eller
sikkerheten til deler og tilbehør som ikke er
originale deler, og vi er ikke ansvarlige for
skade som måtte oppstå som følge av bruken
av slike deler.
Viktig: Les hele del 1 (“Seter og sikkerhetsutstyr”) i denne instruksjonsboken nøye
før du tar bilen i bruk.
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1–2 SETER OG SIKKERHETSUTSTYR

BR
U K A L LLT
TID
RU
SIKKERHET
S B E LLT
TE
TS
Personbeskyttelsen ved kollisjoner har stått
sentralt i forskning og utvikling i mange år. De
to komponentene som er montert utelukkende
for å beskytte personene i bilen ved eventuelle
kollisjoner, er sikkerhetsbeltene og kollisjonsputene. Alle setene har sikkerhetsbelter, mens
forsetene også har kollisjonsputer. Sikkerhetsbeltene beskytter deg og dine passasjerer bare
når de er i bruk. Kollisjonsputene gir ekstra
beskyttelse og er mest effektive og gir best
sikkerhet når sikkerhetsbeltene brukes.
Denne bilen har kontrollamper som minner om
å feste sikkerhetsbeltene (Se”VARSELLAMPE
FOR SIKKERHETSBELTE” i stikkordregisteret for
mer informasjon.)

HV
ORF
OR BR
UKE SIKKERHET
SBEL
TE?
HVORF
ORFOR
BRUKE
SIKKERHETSBEL
SBELTE?
De gir stor sikkerhetsgevinst:
1) Sikkerhetsbeltene holder personene fast, slik
at de ikke kastes ut av bilen ved en eventuell
kollisjon.
2) Sikkerhetsbeltene holder personene i bilen,
slik at de gradvis kan endre stilling fra
sittestillingen før kollisjonen og fronten av
bilen for å bremse gradvis, når sikkerhetsbeltene strammes og fronten av bilen
absorberer kollisjonsenergien gjennom
deformering.
3) Sikkerhetsbeltet holder bilføreren i setet, slik
at han eller hun i bestemte kollisjonssituasjoner kan ha mulighet til å få tilbake
kontrollen over bilen.
4) Sikkerhetsbeltene hindrer at passasjerene
slynges mot bilføreren eller andre passasjerer.

Z AD
VARSEL
ADV
• Sikkerhetsbelter har vist seg å være
den viktigste enkeltbeskyttelsen mot
per
sonsk
ade eller død ved bilulykk
er
sonskade
bilulykker
er..
personsk
• Som eier og fører av bilen, må du passe
på at alle i bilen fester sikkerhetsbeltene.
• Gr
avide kvinner
adde per
soner og
Gravide
kvinner,, sk
skadde
personer
personer med svekket helse skal også
bruke sikkerhetsbelte. Alle er bedre
sikret mot alvorlige personskader eller
død når de bruker sikkerhetsbelte.
• Den beste måten å beskytte fosteret
på er å beskytte moren.
• Denne delen av instruksjonsboken
beskriver hvordan sikkerhetsbeltene
fung
er
er
dan de bruk
es og hvor
dan
funger
erer
er,, hvor
hvordan
brukes
hvordan
de justeres slik at de passer
sittestillingen. Les all informasjonen, og
følg instruksene og advarslene, slik at
du får full nytte av disse sikkerhetssystemene.
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DERF
OR VIRKER SIKKERHET
SBEL
TENE
DERFOR
SIKKERHETSBEL
SBELTENE

Sikkerhetsbeltene fungerer ikke hvis de ikke
er festet riktig.
Bilpassasjerer og -fører blir skadd i en kollisjon
hvis kreftene kroppen blir utsatt for, er
sterkere enn den kan tåle. Hvis kroppen til et
menneske blir stoppet brått, er kreftene
kroppen blir utsatt for mye sterkere enn når
den blir stoppet gradvis over en viss avstand.
For å beskytte en person i en bil mot skade
ved en kollisjon, skal personen altså ha så
mye tid og så stor avstand som mulig for å
stanse.
Tenk deg en person som løper med en fart av
25 km/t og treffer en betongvegg med hodet
først. Tenk deg en person som i en hastighet
på 25 km/t løper inn i en vegg dekket av en
90 cm tykk deformerbar polstring. I den første
kollisjonen blir personen alvorlig skadd eller
drept. I den andre situasjonen kan løperen
forvente å gå uskadd videre. Hvorfor? I den
første situasjonen traff kroppen den
ubevegelige betongveggen og stoppet
umiddelbart. All energien som ble bygd opp i
kollisjonen ble absorbert av personens kropp,
men ikke av betongveggen. I det andre
eksempelet måtte kroppen absorbere akkurat

like mye energi som i den første situasjonen,
men den beveget seg videre inn i polstringen
slik at den fikk ekstra tid og avstand til å
stanse mens polstringen absorberte løperens
energi ved å gi etter.
Hvis en bil kolliderer med en betongvegg i en
hastighet på 50 km/t, stanser frontstøtfangeren på bilen umiddelbart, men
kupeen stanser mer gradvis etter hvert som
bilens frontstruktur deformeres. De som
bruker sikkerhetsbelte, holdes fast i setet og
drar fordel av polstringen i form av fronten
på bilen som deformeres og av at
sikkerhetsbeltet strammes. En person med
sikkerhetsbeltet festet, bremses ned fra
50 km/t til null over en strekning på 90120 cm. Personen i sikkerhetsbeltet blir holdt
på plass, slik at hvis kollisjonsputen utløses
ved en frontkollisjon, er passasjeren beskyttet
mot å treffe harde deler i bilen. Denne
beskyttelsen har man ikke hvis man ikke
bruker sikkerhetsbelte. En person som ikke
bruker sikkerhetsbelte, er ikke festet til bilen,
og kroppen vil derfor fortsette framover med
samme hastighet som bilen hadde før
kollisjonen, til den treffer en hard gjenstand i
ca. 50 km/t og stopper brått. Selv om
kollisjonsputen utløses ved en frontkollisjon,

er en person i forsetet som ikke bruker
sikkerhetsbelte, mer utsatt for alvorlig skade
eller død enn en som bruker sikkerhetsbelte.
(Se “KOLLISJONSPUTESYSTEM” i stikkordregisteret.)
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Z AD
VARSEL
ADV
SIKKERHET
SBEL
TENE BE
SK
SIKKERHETSBEL
SBELTENE
BESK
SKY
YTTER
Ulykkesstatistikker viser at bilførere og
passasjerer som bruker sikkerhetsbelte
har lavere risiko for å bli skadd og økt
sjanse for å overleve en ulykke. Av
denne grunn er bruk av sikkerhetsbelte
påbudt i de fleste land.

BR
UK A
V SIKKERHET
SBEL
TET
BRUK
AV
SIKKERHETSBEL
SBELTET
Alle setene i bilen har trepunktssikkerhetsbelt
er som er ffest
est
et på tr
e st
eder
hetsbelter
estet
tre
steder
eder..
Beltene i forsetene og baksetene rulles
opp og låses av en strammemekanisme.
I normal nødlåsstilling trenger ikke
sikker-hetsbeltet noen lengdejustering,
og det gir full bevegelsesfrihet når bilen
kjører med konstant hastighet.
Ved brå eller har
d nedbr
emsing
aftig
hard
nedbremsing
emsing,, kr
kraftig
akselerasjon eller retardasjon låses
imidlertid beltet automatisk for å holde
personen fast i setet.

(fortsettelse)

Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

For å få full nytte av et sikkerhetsbelte
må det brukes riktig og du må ha riktig
sittestilling:
• Seteryggen oppreist (skal ikke helle
bak
over
e ffor
or å unngå at du glir
over,, dett
dette
bakover
under eller ut av sikkerhetsbeltet og
skader utsatte kroppsdeler ved en
kollisjon)
• Rett sittestilling (ikke sammensunket,
dette for å kunne plassere hofte- og
skulderdelen av beltet riktig for
maksimal sikkerhet og minimal skade
på myke og utsatte kroppsdeler ved en
kollisjon)
• Sikkerhetsbeltets låseplate og spenne
skal festes med et “klikk” (hvis
sikkerhetsbeltet ikke er ordentlig festet
i beltelåsen, kan det ikke gi noen
beskyttelse; trekk i beltet for å
kontrollere at det er festet )

• Hoftedelen av beltet skal ligge tett
inntil nede på hoftene og bekkenpartiet
(ikke underlivet, der sikkerhetsbeltet
kan forårsake alvorlig skade ved en
kollisjon - DETTE ER SPE
SIEL
T VIK
TIG
SPESIEL
SIELT
VIKTIG
FOR GR
AVIDE KVINNER)
GRA
• Skulderdelen av sikkerhetsbeltet skal
legges over skulderen ytterst, tett inntil
brystet (ikke under armen, rundt
halsen, over skulderen innerst eller bak
ryggen, og ikke slakt slik at du kan
bevege deg for mye forover og skade
deg ved en kollisjon)
• Et sikkerhetsbelte er beregnet for én
person om gangen (hvis flere bruker
samme belte overstiger det beltets
kapasitet, dessuten kan personene
som deler på beltet trykkes mot
hverandre og skades ved en eventuell
kollisjon)

(fortsettelse)

(fortsettelse)
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Z AD
VARSEL
ADV
• Barn skal bruke barnesete (i en kollisjon
er kreftene så store at en voksen ikke
kan holde barnet fast, og vekten av
den voksne skader barnet hvis to bruker
samme sikkerhetsbelte)
• Ingen uten sikkerhetsbelte (personer
som ikke bruker sikkerhetsbelte utgjør
en fare for seg selv og andre i bilen,
fordi de blir slynget rundt i bilen ved en
eventuell kollisjon og kan treffe andre
personer på veien)
• Pass på at sikkerhetsbeltene ikke
tvinnes (Hvis beltene tvinnes, kan de
ikke beveges fritt og heller ikke
strammes riktig. De kan skjære inn i
personene de skal beskytte istedenfor
å fordele kraften, og de kan dermed øke
faren for personskade og død)
• Lås dørene (ulåste dører øker faren for
skade ved biluhell ved at personer
treffes av hindringer utenfra eller at
personer blir kastet ut av bilen)

(fortsettelse)

Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

• Kontroller regelmessig (kontroller under
kjøring at hoftedelen av beltet ligger
tett inntil hoftene og ikke har glidd opp
til midjen og at skulderdelen ligger over
skulderen og brystpartiet. Riktig
plassering av beltene gjør at hoftene og
skuldrene kan absorbere kraften fra
beltet mot kroppen, mens feil plassering
av beltet kan føre til skade på nakken
og halsen eller underlivet.)
• Gjenstander som kan knekke, må ikke
oppbevares mellom sikkerhetsbeltet og
kroppen (for eksempel kulepenner og
briller
e ggjenst
jenst
ander kkan,
an, om de
briller.. Slik
Slike
jenstander
oppbevares i lommene eller utenpå
klærne, forårsake personskade ved en
eventuell kollisjon)

Hvis sikkerhetsbeltet går over et armlene
(hvis montert), kan beltets hoftedel gi
trykk mot underlivet istedenfor bekkenpartiet ved en kollisjon.
• Kontroller at beltet går under armlenet.
Feil plassering av sikkerhetsbeltet kan føre
til personskader og død ved en kollisjon.

1–6 SETER OG SIKKERHETSUTSTYR

PERSONER I FORSETENE
Forsetene er utstyrt med justerbar setepute og
-rygg, justerbare hodestøtter, trepunkts
sikkerhetsbelter og kollisjonspute.

BAKSETEP
A S SSA
ASJERER
PA
De tre sitteplassene i baksetet er utstyrt med
trepunkts sikkerhetsbelter.
De ytre setene er utstyrt med nedre festepunkter
for barnesete og øvre festepunkter bak på
seteryggen. (Se “NEDRE OG ØVRE FESTEPUNKTER FOR BARNESETE” i stikkordregisteret
for mer informasjon).

PERSONER I TREDJE SETERAD
Tredje seterad har to sitteplasser med trepunkts
sikkerhetsbelter.

TREPUNKTS
S I K K E R H E T S B E LLT
TER
Din bil er utstyrt med trepunkts sikkerhetsbelter
for å redusere faren for personskader ved
kollisjoner eller brå manøvrer. De to forsetene
og setene i andre og tredje rad er utstyrt med
trepunkts sikkerhetsbelter. Disse sikkerhetsbeltene er festet til tre punkter og gir beskyttelse
ved riktig sittestilling.
I nødlåsstilling (ELR) trenger ikke sikkerhetsbeltet noen lengdejustering, og det gir full
bevegelsesfrihet når bilen kjører med konstant
hastighet.
Ved brå eller hard nedbremsing, kraftig
akselerasjon eller retardasjon låses imidlertid
beltet automatisk for å holde personen fast i
setet.

Fest alltid sikkerhetsbeltet:
1. Lukk og lås dørene.
2. Kontroller at seteryggen står rett.
3. Trekk i beltets låseplate og plasser beltet
over kroppen. Pass på at beltet ikke er vridd.
La sikkerhetsbeltet rulles opp igjen hvis det
låses mens du trekker det ut. Trekk
sikkerhetsbeltet ut igjen til komfortabel og
trygg lengde.
4. Legg skulderbeltet midt på skulderen og over
brystpartiet. Beltet må aldri legges over
halsen. Når beltet ligger over skulderen og
brystpartiet, unngår man at beltet trykkes mot
ribbein og halsparti ved en nødsituasjon og
reduserer dermed faren for alvorlige indre
skader.
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5. Hoftebeltet skal plasseres lavt nede og tett
inntil hoftepartiet, ikke midjen. Ved en
eventuell kollisjon trykkes beltet mot
bekkenbeina og ikke underlivet, og faren for
alvorlige skader reduseres.
6. Trykk låseplaten i beltelåsen til du hører et
klikk. Pass på at du bruker riktig beltelås. Pass
på at du plasserer frigjø-ringsknappen riktig
på låsen, slik at du kan løsne sikkerhetsbeltet
raskt hvis det skulle bli nødvendig.

7. Trekk i låseplaten for å kontrollere at den
sitter fast.

Når du skal ta av sikkerhetsbeltet, trykker du på
knappen på beltelåsen. Beltet rulles automatisk
opp. Hold i sikkerhetsbeltet mens det rulles opp,
slik at ikke låseplaten skader passasjerer eller
interiør i bilen.
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B E LLT
TESTR
AMMERE
RA
Vedlik
ehold av sikk
erhetsbelt
ene
edlikehold
sikkerhetsbelt
erhetsbeltene
ene::
1. Kontroller alle beltekomponentene og
tilhørende deler jevnlig. Oppsøk verksted
for å få skiftet ut sikkerhetsbelter,
belteenheter eller tilhørende deler som er
skadet. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.
2. Belter som er blitt strukket eller skadd i
en kollisjon må skiftes ut, selv om
strekkingen eller skaden ikke er synlig.
Belter som er strukket eller skadd fungerer
ikke effektivt. Sikkerhetsbeltene må da
skiftes ut med nye.
3. Vi anbefaler å få skiftet ut hele
belteenheten etter at bilen har vært
involvert i en kollisjon. Hvis en fagkyndig
fastslår at det ikke har oppstått skade på
sikkerhetsbeltene i en ulykke, og at alt
fungerer som det skal, er det ikke
nødvendig å skifte sikkerhetsbeltene. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
4. Det er farlig å bruke bilen med skadde
sikkerhetsbelter eller andre defekte
komponenter.

Bilen din er utstyrt med beltestrammersystem
for forsetene. Du kan bruke sikkerhetsbeltene
som har beltestrammere på samme måte
som vanlige sikkerhetsbelter.
Beltestrammersystemet aktiveres avhengig
av styrken på kollisjonen. Kollisjonsfølerne og
den elektroniske styreenheten til kollisjonsputesystemet kontrollerer også beltestrammerne.
Strammeren er plassert rundt opprulleren til
sikkerhetsbeltene foran. Beltestrammeren
strammer sikkerhetsbeltet, slik at det ligger
tettere inntil personen i setet ved en
frontkollisjon. Opprullerne forblir låst etter at
beltestrammerne har blitt aktivert. Når
beltestrammerne aktiveres, høres en lyd og
det kan komme litt røyk. Dette er ikke
skadelig og er ikke tegn på at det brenner i
bilen.

Bilføreren og passasjeren må alltid bruke
sikkerhetsbelte, uansett om beltene er utstyrt
med strammere eller ikke. Dette for å
minimere faren for alvorlig personskade eller
livsfare ved en eventuell kollisjon. Sitt helt
inntil seteryggen, sitt rett, og len deg ikke
forover eller mot sidene. Juster beltet slik at
hoftedelen av beltet ligger på underlivet, ikke
på midjen.
Beltestrammerne aktiveres ved kraftige
frontkollisjoner og sidekollisjoner. De er ikke
konstruert for å aktiveres ved kollisjon bakfra
eller mindre frontkollisjoner. Beltestrammerne
kan bare utløses én gang. Hvis beltestrammerne har blitt utløst, skal du få skiftet
dem hos et verksted snarest mulig Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
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Hvis varsellampen for kollisjonsputene, som
befinner seg på instrumentpanelet, ikke
blinker eller ikke lyser en kort stund etter at
tenningsbryteren har blitt dreid til “ON”, hvis
den lyser i mer enn 10 sekunder eller
begynner å lyse under kjøring, kan det hende
at beltestrammer- eller kollisjonsputesystemet ikke fungerer som det skal. Få
inspisert begge systemene snarest mulig hos
et verksted Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.
Reparasjonsarbeider på eller rundt komponentene til beltestrammersystemet eller
ledningsnettet får bare utføres av verksteder
som har spesialopplæring i dette. Vi anbefaler
at du kontakter et autorisert Chevroletverksted. Feil reparasjonsmetoder kan
resultere i at strammerne utløses utilsiktet
eller at de ikke fungerer. Begge disse
tilfellene kan føre til personskade.

HØYDEJUSTERING FOR
SIKKERHET
S B E LLT
TENE
TS
Sett høydejusteringen for sikkerhetsbeltet i
riktig stilling for deg før du begynner å kjøre.
Juster høyden slik at skulderdelen av beltet
ligger midt på skulderen. Beltet skal ikke ligge
over ansiktet og halsen. Det skal ligge slik at
det ikke glir av skulderen. Feil plassering av
beltet kan gjøre beltet mindre effektivt.

Z AD
VARSEL
ADV
Feil justering av sikkerhetsbeltets høyde
kan gjøre beltet mindre effektivt i en
eventuell kollisjon.

Flytt opp eller ned ved å trykke sammen
utløserknappene, og skyv høydejusteringen til
ønsket stilling. Du kan sette høydejusteringen
høyere ved å løfte den uten å trykke inn
knappene.
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Z AD
VARSEL
ADV
Beltet må alltid være riktig plassert og
festet under kjøring. Overhold disse
forholdsreglene for å redusere faren for
personskader:
• Juster beltehøyden før kjøring.
• Legg skulderbeltet over skulderen.
• Lås beltefestet i stilling.
Det kan føre til personskader og død ved
en kollisjon hvis disse anvisningene ikke
følges.

GR
AV I D E K V I N N E R O G
RA
SIKKERHET
S B E LLT
TE
TS
Sikkerhetsbeltene har en viktig funksjon, også
for gravide.
Også gravide kvinner er mer utsatt for alvorlig
skade hvis de ikke bruker sikkerhetsbelte. Ved
en eventuell kollisjon gir det dessuten større
sikkerhet for det ufødte barnet hvis
sikkerhetsbeltet brukes riktig.
Gravide kvinner skal bruke trepunkts sikkerhetsbelter for maksimal beskyttelse. Beltets hoftedel
skal ligge lavest mulig.

BARNESIKRINGSUTSTYR
Z AD
VARSEL
ADV
Barnesikringsutstyr tilbys i en rekke
st
ørr
elser og ttyper
yper
ormen og dimensjonen
størr
ørrelser
yper.. FFormen
på bilens interiør og seter gjør at ikke alle
barneseter passer i din bil.
Det er ditt ansvar å passe på at
barnesikringsutstyr som monteres passer
i bilen og kan festes på trygg måte med
sikkerhetsbeltene og barnesetefestene.
Et barnesete som ikke har riktig størrelse
for bilen eller barnet, eller et barnesete
som ikke er festet riktig til bilen, kan føre
til alvorlige skader på barnet og andre
personer i bilen ved en eventuell kollisjon.
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Les og følg anvisningene fra produsenten av
barnesikringsutstyret for montering og bruk av
utstyret. Barnesikringsutstyret skal passe barnets
alder, høyde og vekt, og det skal kunne monteres
trygt og riktig i bilen. Det finnes forskjellige typer
barnesikringsutstyr på markedet for alle
størrelser og aldre frem til barnet er så stort at
det er tilstrekkelig sikret med bilens sikkerhetsbelte.

Z AD
VARSEL
ADV
Din bil er konstruert for montering av
universalbarneseter bare på de ytre
sitteplassene bak.
• Det må ikke monteres universalbarneseter i passasjersetet foran eller
i det midtre setet bak.

Ifølge ulykkesstatistikker er barn bedre sikret i
en kollisjon når de sitter i barnesikringsutstyr i
baksetet enn i passasjersetet foran.

Barn som har vokst ut av barnesetet, skal sitte
i baksetet og festes med bilens sikkerhetsbelte.
Pass på at skulderdelen av beltet ligger så langt
fra halsen som mulig og at hoftedelen ligger lavt
over hoftene. Kontroller belteplasseringen ofte
for å sikre at det er riktig festet.
Hvis barnet absolutt må sitte i forsetet, må du
passe på at skulderbeltet ikke ligger over ansiktet
eller halsen på barnet. Flytt i så fall barnet
nærmere midten av bilen, slik at sikkerhetsbeltet
ligger på barnets skulder.
Barnet må aldri stå eller sitte på knærne i setet,
eller oppholde seg i bagasjerommet når bilen er
i bevegelse.
Når barnesetet ikke er i bruk, skal det festes med
bilens sikkerhetsbelte eller tas ut av bilen.
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Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

• Hold aldri et spedbarn i fanget under
bilkjøring. Spedbarn og småbarn skal
alltid sikres med barnesikringsutstyr
som er godkjent for barnets størrelse.
ventuell kkollisjon
ollisjon vil barnet
• Ved en eeventuell
bli så tungt at du ikke greier å holde
det. I en kollisjon ved så lav hastighet
som 40 km/t vil et barn på 5,5 kg
utgjøre en kraft på 110 kg i armene
dine.
• Hvis barn ikke sikres med egnet og
godkjent barnesikringsutst
yr
an det
barnesikringsutstyr
yr,, kkan
medføre personskade eller død ved en
kollisjon.
• Ifølge ulykkesstatistikker er barn
bedre sikret i barnesikringsutstyr i
baksetet enn i passasjersetet foran.
• Det må ikke monteres barnesete i
passasjersetet foran hvis bilen har
sidekollisjonspute.
Se ““SIDEK
SIDEK
OLLISJONSPUTER
SIDEKOLLISJONSPUTER
OLLISJONSPUTER”” i stikk
stikk-ordregisteret for mer informasjon.

(fortsettelse)
• Svært stor fare! Et bakovervendt
barnesete får ikke monteres på et
sete som det er en kollisjonspute
foran! Et bakovervendt barnesete
skal alltid monteres i baksetet.

(fortsettelse)

NEDRE OG ØVRE FESTE FOR
BARNESIKRINGSUTSTYR
(ISOFIX)
Tidligere ble barneseter festet til bilens sete
med sikkerhetsbeltet. Barnesetene ble
dermed ofte montert feil eller for løst til at
de kunne gi barnet den beste beskyttelse.
Vi utstyrer nå bilene med nedre og øvre
barnesetefester for de to ytre sitteplassene
bak, slik at barneseter kan festes rett til
karosseriet.
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Følg monteringsanvisningen som følger med
barnesikringsutstyret og anvisningene i
“Montere barnesikringsutstyr med nedre og
øvre fester ” når du skal montere barnesikringsutstyr som leveres med nedre og øvre
festeanordninger.

Kontakt produsenten av barnesetet ved
spørsmål eller hvis du er usikker på om du
har montert barnesetet riktig. Vi anbefaler at
du kontakter et autorisert Chevrolet-verksted
hvis du fortsatt skulle ha problemer med å
montere barnesetet i bilen.

Ta deg tid til å lese og følge alle anvisningene
på de følgende sidene og anvisningene som
følger med barnesetet.

Z FORSIKTIG

Dette er avgjørende for ditt barns sikkerhet!

Barnesetet kan bevege seg forover hvis
det ikke er i bruk.
Ta ut barneset
et når det ikk
e er i bruk,
barnesetet
ikke
eller fest det med sikkerhetsbeltet.

MERK
Et sikkerhetsbelte eller barnesete kan bli
svært varmt i en parkert, lukket bil.
Husk å kontrollere setetrekket og
beltespennene før du setter barnet i
setet.
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PL
ASSERING A
V BARNESIKRINGSUT
ST
YR
PLASSERING
AV
BARNESIKRINGSUTST
STYR
Tillatte monteringssteder for barnesikringsutstyr
Sete
Vektklasse

På passasjersetet foran

På de ytre setene
i andre rad
aktivert kollisjonspute deaktivert kollisjonspute

På midtsetet
i andre rad

På setene i tredje
rad

Gruppe 0

opptil 10 kg

X

U1

U+

X

X

Gruppe 0+

opptil 13 kg

X

U1

U+

X

X

Gruppe I

9 til 18 kg

X

U1

U+

X

X

Gruppe II

15 til 25 kg

X

X

U

X

X

Gruppe III

22 til 36 kg

X

X

U

X

X

1 = Bare hvis kollisjonsputesystemene for passasjersetet foran er deaktivert. Hvis barnesetet brukes med et trepunktssikkerhetsbelte, må
seterygghelningen justeres slik at seteryggen er i den forreste posisjonen, og bilens sikkerhetsbelte må føres forover fra det øvre
festepunktet.
+ = Sete som leveres med ISOFIX og Top-Tether festebraketter.
U = Til universalbruk i forbindelse med trepunkts sikkerhetsbelte
X = Det finnes ikke noe tillatt barnesikringsutstyr i denne vektklassen
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TILL
ATTE MONTERINGSSTEDER F
OR ISOFIX BARNESIKRINGSUT
ST
YR
TILLA
FOR
BARNESIKRINGSUTST
STYR
Sete
Vektklasse

Gruppe 0

opptil 10 kg

Gruppe 0+ opptil 13 kg

Gruppe I

IL

9 til 18 kg

Størrelsesklasse Festeanordning

På
passasjersetet
foran

På de ytre
setene i andre
rad

På midtsetet
i andre rad

På setene
i tredje rad

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL. IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL. IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL. IUF

X

X

= Passer for spesielt ISOFIX barnesikringsutstyr i kategoriene “bilspesifikt”, “begrenset” eller “halvuniversalt”.
ISOFIX-barnesikringsutstyret må være godkjent for den aktuelle biltypen.

IUF = Passer for ISOFIX forovervendt barnesikringsutstyr av universell kategori godkjent for bruk i denne gruppen.
X

= Det finnes ikke noe godkjent ISOFIX barnesikringsutstyr i denne vektklassen.
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ISOFIX størrelsesklasse og seteinnretning
A – ISO/F3

= Forovervendt barnesete for de største barna i vektklasse 9 til 18 kg.

B – ISO/F2

= Forovervendt barnesete for små barn i vektklassen 9 til 18 kg.

B1 – ISO/F2X = Forovervendt barnesete for små barn i vektklassen 9 til 18 kg.
C – ISO/R3

= Bakovervendt barnesete for de største barna i vektklasse 9 til 13 kg.

D – ISO/R2

= Bakovervendt barnesete for små barn i vektklassen 9 til 13 kg.

E – ISO/R1

= Bakovervendt barnesete for barn i vektklassen 9 til 13 kg.
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Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

Montering av barnesikringsutstyr med nedre
og øvre festeanordninger

Alle ISOFIX
epunkt
er nedr
e og øvr
e
ISOFIX--fest
estepunkt
epunkter
nedre
øvre
festepunkter skal bare brukes som
spesifisert.

Montering av barnesete i forsetet kan føre
til alvorlig personskade eller livsfare.

1. Monter barnesetet på en av de ytre
sitteplassene bak.

Festepunkter nede og oppe er konstruert
utelukkende for å feste barneseter som
leveres med nedre og øvre festeanor
dning
er
anordning
dninger
er..
• Festepunktene oppe og nede skal ikke
brukes til feste av sikkerhetsbelter for
voksne eller til å holde på plass ledningssett eller andre gjenstander eller
utstyr i bilen.
Hvis festepunktene oppe og nede brukes
til å holde på plass sikk
erhetsbelt
er
sikkerhetsbelt
erhetsbelter
er,,
ledningssett eller gjenstander eller utstyr
i bilen, vil de ikke gi tilstrekkelig
beskyttelse ved en eventuell kollisjon, og
dette kan medføre personskade eller
livsfare.

Du må aldri montere et bakovervendt
barnesete i forsetet hvis bilen har
kollisjonspute for forsetepassasjeren.
Et barn som sitter i et bakovervendt
barnesete i passasjersetet foran, kan
skades alvorlig hvis passasjerkollisjonsputen utløses.
Et bakovervendt barnesete skal monteres
i baksetet.
Forovervendte barneseter bør alltid
monteres i baksetet. Hvis barnesetet skal
monteres i passasjersetet foran, skal
passasjersetet skyves så langt bakover
som mulig.
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2. Finn de to nedre festepunktene. Hvert
festepunkt er merket men en sirkel på nedre
kant av bakseteryggen.
3. Forviss deg om at det ikke er noen
fremmedlegemer rundt festepunktene nede
eller på beltespennene og sikkerhetsbeltene.
Fremmedlegemer kan føre til at barnesetet
ikke kan festes riktig.

4. Sett barnesetet på bilens sete over de to
nedre festepunktene, og fest det som
beskrevet i monteringsanvisningen som følger
med barnesetet.
5. Juster og fest barnesetet som beskrevet i
anvisningene fra produsenten av barnesetet.
6. Fest klipset på barnesetets øvre festestropp
til det øvre festepunktet. Pass på at ikke
festestroppen er vridd.
Hvis den aktuelle sitteplassen i bilen har
justerbar hodestøtte og du bruker en dobbel
strammesele, skal du legge strammeselen
rundt hodestøtten.
Hvis den aktuelle sitteplassen i bilen har
justerbar hodestøtte og du bruker en enkel
strammesele, skal du løfte hodestøtten og
legge strammeselen under hodestøtten og
mellom hylsene til hodestøtten.

Z AD
VARSEL
ADV
Kontroller at klipset på barnesetets
festestropp er riktig festet til det øvre
festepunktet.
Feil feste kan føre til at stroppen og
festepunktet oppe ikke fungerer effektivt.
7. Stram barnesetets festestropp som
beskrevet i monteringsanvisningen som følger
med barnesetet.
8. Skyv og trekk barnesetet i forskjellige
retninger etter montering for å kontrollere at
det er sikkert festet.
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HODESTØTTER
Hodestøttene er konstruert for å redusere faren
for skader på nakken ved en kollisjon.
For maksimal beskyttelse skal hodestøtten
skyves opp eller ned slik at toppen av hodestøtten
er i øyehøyde.

Z AD
VARSEL
ADV
Demonterte eller feil justerte hodestøtter
kan føre til alvorlige hode- og nakkeskader
ved en kollisjon.

Trekk hodestøtten opp for å justere i retning
oppover. Skyv ned hodestøtten samtidig som du
trykker på utløserknappen for å justere i retning
nedover.

Juster helningen på forsetenes hodestøtter
1. Sett hodestøtten loddrett ved å skyve den helt
frem og slippe den.
2. Skyv hodestøtten forsiktig frem til den står i
ønsket stilling.
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FORSETER
AKTIVE HODESTØTTER

JUSTERE FORSETENE I LENGDERETNING

JUSTERE HELNINGEN P
ÅF
ORSETENE
PÅ
FORSETENE

Ved en eventuell kollisjon bakfra vipper de aktive
hodestøttene i forsetene automatisk forover.
Hodet støttes mer effektivt av hodestøtten, og
risikoen for skader forårsaket av hyperekstensjon
av nakken reduseres.

Flytte forsetet forover eller bakover:

Juster helningen på seteryggen forover eller
bakover ved å løfte hendelen på yttersiden av
seteputen til seteryggen har ønsket stilling.

1. Trekk opp og hold i spaken under forsiden av
forsetet.
2. Skyv setet i ønsket stilling.
3. Slipp spaken.

Z AD
VARSEL
ADV
• Førersetet må ikke justeres under
kjøring.
Føreren kan miste kontrollen over bilen,
noe som kan føre til personskade eller
materiell skade.

Z AD
VARSEL
ADV
• Ryggen på førersetet må ikke justeres
under kjøring.
Føreren kan miste kontrollen over bilen,
noe som kan føre til personskade eller
materiell skade.
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Z AD
VARSEL
ADV
Hvis det skulle oppstå en kollisjon, er
personer i forsetene dårligere sikret av
seteryggen og sikkerhetsbeltet hvis setet
an dermed gli ned under
heller bak
over
bakover
over,, og kkan
setet eller komme i feil stilling i sikkerhetsbeltet.
• Forseteryggene skal ikke helle mye
bakover når bilen er i bevegelse.
Det kan føre til alvorlige eller livstruende
ast
et ut av
sk
ader
soner blir kkast
astet
skader
ader,, og at per
personer
bilen.

HØ
YDEJUSTERING A
V F
ØRERSETET
HØYDEJUSTERING
AV
FØRERSETET

KORSR
YGGST
ØTTE F
OR F
ØRERSETET
ORSRY
GGSTØ
FOR
FØRERSETET

Du hever seteputen på førersetet ved å skyve
spaken opp flere ganger til setet har ønsket
høyde. Du senker seteputen på førersetet ved å
skyve spaken ned flere ganger til setet har
ønsket høyde.

Skyv hendelen forover eller bakover for å øke
eller redusere korsryggstøtten i førersetet.
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FELLE NED R
YGGEN P
ÅP
ASS
ASJERSETET
RY
PÅ
PASS
ASSASJERSETET

Z FORSIKTIG
Hvis du feller frem seteryggen for å
transportere lange gjenstander som ski, må
du passe på at gjenstandene ikke er nær
kollisjonsputen. Gjenstander som
plasseres nær kollisjonsputen, kan slynges
mot personer i bilen hvis kollisjonsputen
utløses ved en eventuell kollisjon. Dette
kan føre til alvorlig personskade eller
livsfare. Gjenstander som transporteres,
skal sikres slik at de ikke er nær
virkeområdet til en kollisjonspute.

Z FORSIKTIG
Gjenstander som du legger på seteryggen,
kan slynges rundt i bilen og føre til
personskade ved bråbremsing, i svinger eller
ved en kollisjon. Fjern eller sikre alle løse
gjenstander før kjøring.

Ryggen på passasjersetet felles ned slik:

Ryggen på passasjersetet rettes opp slik:

1. Senk hodestøtten helt.

1. Løft seteryggen, og skyv den tilbake til
opprinnelig stilling.

2. Trekk opp og hold spaken under forkanten
på setet for å skyve setet så langt bakover
som det er mulig å skyve det, og slipp spaken.
3. Løft helt opp justeringsspaken på yttersiden
av setet, og fell seteryggen frem helt til den
stopper i sammenfelt stilling.

2. Lås seteryggen på plass ved å skyve oppe på
seteryggen.
3. Trekk seteryggen forover igjen for å
kontrollere at seteryggen er riktig låst.

Z FORSIKTIG
Hvis seteryggen ikke låses, kan den bevege
seg forover ved en bråstopp eller kollisjon.
Dette kan føre til at personen i setet blir
skadet. Husk alltid å skyve på og trekke i
seteryggen for å kontrollere at den er låst.
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ELEKTRISK SETE
(KUN FØRERSETE)

SETEHØYDEJUSTERING

JUSTERE SETEHEVINKELEN

Høyden på den fremre eller bakre delen av
setet justeres ved at du skyver den fremre
eller bakre delen av bryteren opp eller ned.

Skyv den øvre delen av bryteren forover eller
bakover for å vippe seteryggen forover eller
bakover.

Slipp bryteren når seteryggen har nådd ønsket
stilling.

Slipp bryteren når seteryggen har nådd ønsket
stilling.

Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

• Førersetet må ikke justeres under
kjøring.
Føreren kan miste kontrollen over bilen,
noe som kan føre til personskade eller
materiell skade.

• Førersetet må ikke justeres under
kjøring.
Føreren kan miste kontrollen over bilen,
noe som kan føre til personskade eller
materiell skade.

• Ryggen på førersetet må ikke
justeres under kjøring.
Føreren kan miste kontrollen over bilen,
noe som kan føre til personskade eller
materiell skade.

JUSTERE I LENGDERETNING
Skyv bryteren forover eller bakover, og hold
den der for å flytte setet forover eller bakover.
Slipp bryteren når setet har nådd ønsket
stilling.
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BAKSETER
Z AD
VARSEL
ADV
Hvis det skulle oppstå en kollisjon, er
personer i forsetene dårligere sikret av
seteryggen og sikkerhetsbeltet hvis
an dermed gli
set
et heller bak
over
setet
bakover
over,, og kkan
ned under setet eller komme i feil
stilling i sikkerhetsbeltet.
• Forseteryggene skal ikke helle mye
bakover når bilen er i bevegelse.
Det kan føre til alvorlige eller livstruensoner blir kkast
ast
et ut
de sk
ader
astet
skader
ader,, og at per
personer
av bilen.

FELLE NED BAKSETER
YGGEN
BAKSETERY

Z AD
VARSEL
ADV
• Last eller bagasje må ikke stables
høyere enn forsetene.
• Ingen må sitte på de nedfelte
bakseteryggene når bilen er i
bevegelse.
• Bilen har atskilte områder beregnet
for last henholdsvis passasjer
er
passasjerer
er..
• Last som ikke er sikret, eller personer
som sitter på en nedfelt seterygg,
kan kastes rundt i eller ut av bilen
ved en bråstopp eller kollisjon.
Dette kan føre til alvorlige eller livstruende per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..

Z FORSIKTIG
Setet eller sikkerhetsbeltet kan skades
hvis baksetet felles ned med
sikkerhetsbeltet festet i låsen. Husk å
ta sikkerhetsbeltet ut av låsen og legge
det i normal oppbevaringsposisjon før du
feller ned et baksete.
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Felle ned bakseteryggene enkeltvis:

Sette bakseteryggen i opprinnelig stilling igjen:

1. Forviss deg om at alle tre sikkerhetsbeltene
er tatt ut av låsene og at forseteryggene ikke
er lagt bakover.

1. Hekt sikkerhetsbeltene på belteføringen for
å unngå at beltene kommer i klem.

2. Skyv hodestøttene helt ned.
3. Løft spaken øverst på seteryggen for å frigjøre
seteryggen.
4. Fell bakseteryggen frem og ned.

2. Løft bakseteryggen og skyv den tilbake til
opprinnelig stilling.
3. Hekt sikkerhetsbeltene av belteføringen.
4. Lås seteryggen på plass ved å skyve oppe på
seteryggen.

5. Trekk seteryggen forover igjen for å
kontrollere at seteryggen er riktig låst.

Z AD
VARSEL
ADV
• Kontroller at bakseteryggene er skjøvet
helt bakover og låst i stilling før kjøring
med passasjerer i baksetet.
e i frig
jøringsspak
ene oppe på
• Trekk ikk
jøringsspakene
ikke
frigjøringsspak
seteryggen mens bilen er i bevegelse.
Det kan føre til alvorlige personskader hvis
man trekker i frigjøringsspakene når bilen
er i bevegelse.
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JUSTERE VINKELEN P
Å BAKSETET
PÅ
Bakseteryggen kan senkes delvis.
Seteryggen vippes bakover ved å løfte opp
spaken oppe på bakseteryggen og justere til
ønsket stilling.

DOBBEL
T NEDFELLBAR
T BAKSETE
DOBBELT
NEDFELLBART
(BARE 77--SETER)

Z AD
VARSEL
ADV
• Last eller bagasje må ikke stables
høyere enn forsetene.
• Ingen får sitte bak i kupeen når
baksetene er felt frem.
• Løse gjenstander i bagasjerommet eller
personer bak i bilen kan kastes rundt i
eller ut av bilen ved en bråstopp eller
kollisjon.
• Setet eller sikkerhetsbeltet kan skades
hvis baksetet felles ned med
sikkerhetsbeltet festet i låsen. Husk å
ta sikkerhetsbeltet ut av låsen og legge
det i normal oppbevaringsposisjon før
du feller ned et baksete.
• Pass på at ikke beltelåsene klemmes av
setet når du feller ned eller retter opp
setet.
Dette kan føre til alvorlige eller
ader
livstruende per
sonsk
ader..
personsk
sonskader

Stige inn i eller gå ut av seter i tredje rad:
1. Forviss deg om at alle tre sikkerhetsbeltene
er tatt ut av låsene og at forseteryggene ikke
er lagt bakover.
2. Skyv hodestøttene helt ned.
3. Trekk spaken på yttersiden av seteryggen
forover, og fell ned seteryggen.
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4. Setet vendes automatisk forover, og
støttestag under lufttrykk holder setene
nedfelt.

Sette baksetet i opprinnelig stilling igjen:
1. Hekt sikkerhetsbeltene på belteføringen for
å unngå at beltene kommer i klem.
2. Legg bakseteputen ned.
3. Lås bakseteputen på gulvet. Kontroller at
bakseteputen er ordentlig festet ved å trekke
den opp og ned.
4. Sett bakseteryggen i opprinnelig stilling igjen.
Kontroller at seteryggen er sikkert festet ved
å trekke den bakover og forover.
5. Hekt sikkerhetsbeltene av belteføringen.

Z AD
VARSEL
ADV
• Du må ikke ha beina eller andre
kroppsdeler på gulvet under bakseteputen når du legger seteputen ned.
Du kan bli alvorlig skadet.

Z FORSIKTIG
Trekk ikk
e i spak
en når set
er
elt
ikke
spaken
seter
eryyggen er ffelt
ned. Det kan føre til skade på spaken og
tilhør
ende deler
tilhørende
deler..
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FELLE NED SETE I TREDJE RAD

Sette baksetet i opprinnelig stilling igjen:

Felle ned seteryggene i tredje rad:

1. Løft seteryggen til opprinnelig stilling igjen.
Kontroller at seteryggen er sikkert festet
ved å trekke den bakover og forover.

1. Kontroller at beltespennene ikke sitter i
låsen.
2. Løft spaken på baksiden av seteryggene.
3. Skyv seteryggen forover, og fell den ned.

2. Skyv hodestøtten tilbake til opprinnelig
stilling.

SRS, EKSTRA
SIKRINGSUTSTYR
Din bil er utstyrt med kollisjonsputer (SRS)
som er konstruert for å gi økt beskyttelse av
personene i bilen forutsatt at man sitter riktig
og bruker sikkerhetsbelte. Bilen har kollisjonspute og sidekollisjonsputer (hvis bilen har
slikt utstyr) både på fører- og passasjersiden,
i tillegg til trepunkts sikkerhetsbelter og
annet sikkerhetsutstyr. Din bil er også utstyrt
med hodekollisjonsputer. Bilen har hodekollisjonsputer for føreren og passasjeren rett
bak føreren, og for forsetepassasjeren og
passasjeren rett bak denne.
Hver enkelt kollisjonspute befinner seg i en
modul som kollisjonsputen skal utløses og
fylles fra med ekstremt stor hastighet og kraft
ved bestemte typer kollisjoner som medfører
stor risiko for alvorlige skader eller død for
bilfører og passasjerer.
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KOLLISJONSPUTER FOR FØRER OG
PASS
ASJER
ASSASJER
Førerkollisjonspute
Kollisjonsputen for føreren er plassert i midten
av rattet.
Passasjerkollisjonspute
Passasjerkollisjonsputen er plassert i instrumentpanelet.

Z AD
VARSEL
ADV
Kollisjonsputene gir tilleggsbeskyttelse,
og de er mest effektive i kombinasjon
med sikkerhetsbeltene.
Alle i bilen bør alltid bruke sikkerhetsbelte, uansett om setet man sitter i har
kollisjonspute eller ikke. Dette for å
redusere faren for alvorlige personskader eller død ved en eventuell
kollisjon.
• Frontkollisjonsputene utløses ikke
ved sidekollisjoner eller kollisjoner
bakfra. Personer som ikke bruker
sikkerhetsbelte, vil ikke bli beskyttet
an
av noe sikk
erhetsutst
yr
sikkerhetsutst
erhetsutstyr
yr,, noe som kkan
medføre alvorlige skader eller livsfare
i disse formene for kollisjon.
• Personer som ikke har festet sikkerhetsbeltene riktig, kan kastes forover
ved bråbremsing før en kollisjon og
havne i nærheten av eller komme
helt inntil kollisjonsputemodulene.
Dette kan føre til alvorlige personskader når kollisjonsputen utløses
med stor kraft.

Slik virker kollisjonsputene
Kollisjonsputer er konstruert for å hindre at
hodet, halsen og brystregionen slås mot
instrumentpanelet, rattet eller frontruten ved
en frontkollisjon. De er ikke konstruert for å
utløses ved en kollisjon bakfra eller velt, og
heller ikke ved de fleste kollisjoner fra siden.
Kollisjonsputene i din bil er utviklet for å
aktiveres i kollisjoner med kraft tilsvarende
eller større enn kraften til en bil med
hastighet på 15 til 23 km/t som kjører inn i
en hard, ubevegelig vegg.
Kollisjonsputesystemet aktiveres ved alvorlig
kollisjon enten mot fronten eller når
sammenstøtet skjer i en vinkel på opptil 30°.
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Denne utløsingsterskelen ble valgt for å sikre at
kollisjonsputene i våre biler utløses ved eller
under hastigheten der faren for død ifølge
statistikken begynner ved frontkollisjoner.
I virkeligheten skjer det sjelden at biler kjører
rett inn i ubevegelige betongvegger. Kollisjonsputer utløses som oftest når en bil kolliderer med
en annen bil. Den faktiske hastigheten
kollisjonsputene utløses fra, kan være høyere i
virkeligheten, ettersom virkelige kollisjoner
vanligvis involverer mer kompliserte støt mot
flere biler, påkjørsler i vinkel og påkjørsler forfra
mot siden, og fordi objektet som treffes vanligvis
ikke er ubevegelig.

MERK
En kollisjonspute kan også utløses i
moderate til alvorlige situasjoner som ikke
er kkollisjoner
ollisjoner ((ff. ek
s. hvis under
st
ellet eller
eks.
underst
stellet
en annen fast del av slår mot et hull i
veibanen) der kollisjonsfølerne utløser et
signal som tilsvarer en kollisjon med en
fast, ubevegelig hindring i 15 til 23 km/t.

Kollisjonsputene fylles når en føler registrerer en
frontkollisjon som er kraftig nok til at de skal
utløses. Kollisjonsføleren sender et elektronisk
signal slik at kollisjonsputen utløses. Et drivmiddel
antennes og brenner raskt inne i kollisjonsputemodulen, og dette produserer nok inert gass til
å fylle kollisjonsputen helt. Innen 0,045 sekunder
etter at kollisjonen ble registrert, gjør trykket i
kollisjonsputen at plastdekselet på modulen
åpnes. Dekselet har hakk på innsiden, slik at
dekselet på rattet eller i instrumentpanelet på
passasjersiden kan åpnes av trykket.
Kollisjonsputen fylles helt og fanger opp hodet
og overkroppen til personene i forsetene når de
kastes forover. Når personen kommer i kontakt
med kollisjonsputen, tømmes kollisjonsputen for
gass gjennom hull nede på luftsekken mens den
tar opp i seg kraften i personens bevegelse
forover.
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MERK
Du kan ikke kveles av kollisjonsputene, og
de hindrer ikke bevegelsene dine.
Kollisjonsput
ene har luftåpning
er
ollisjonsputene
luftåpninger
er,, slik at de
tømmes med én gang etter at de har vært
i bruk.
Hele prosessen, fra den første kontakten,
fyllingen og tømmingen av kollisjonsputen, skjer
i løpet av 0,2 sekunder, fortere enn du rekker å
blunke. Ettersom kollisjonen er over på
brøkdelen av et sekund og bilene som er
involvert i en ulykke vanligvis stopper helt ett eller
to sekunder etter den første kontakten, må
kollisjonsputesystemet registrere sammenstøtet
og aktivere kollisjonsputene så å si umiddelbart
for å kunne beskytte personene i bilen.

SIDEKOLLISJONSPUTER
Sidekollisjonsputenes moduler er plassert i
yttersiden av forseteryggene.

Z AD
VARSEL
ADV
Kollisjonsputene gir tilleggsbeskyttelse, og
de er mest effektive i kombinasjon med
sikkerhetsbeltene.
Alle i bilen skal alltid bruke sikkerhetsbelte,
uansett om setet man sitter i har
kollisjonspute eller ikke. Dette for å
redusere faren for alvorlige personskader
eller død ved en eventuell kollisjon.
(fortsettelse)

Z AD
VARSEL
ADV
(fortsettelse)
• Ingen gjenstander må oppbevares på
eller i nærheten av sidekollisjonsputemodulene på yttersiden av
forsetene. Gjenstandene kan bli
prosjektiler når kollisjonsputene
utløses og forårsake alvorlige personsk
ader
skader
ader..
• Det må ikke monteres ekstra setetrekk
på forsetene. Utløsingen av sidekollisjonsputene kan hindres ved en
kollisjon, og dette kan føre til alvorlig
personskade.
• Du må ikke lene hodet eller resten av
kroppen mot døren. Sidekollisjonsputene kan treffe personene i bilen med
stor kraft når de utløses ved en
kollisjon, og føre til alvorlig personskade.
• Det må ikke monteres barnesete i
passasjersetet foran hvis bilen har
sidekollisjonspute.
Det kan føre til alvorlig personskade eller
død hvis disse forholdsreglene ikke følges.
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Slik virker sidekollisjonsputene
Sidekollisjonsputene er konstruert for å
hindre at brystpartiet slås mot fordøren og
vinduet ved en sidekollisjon.
Sidekollisjonsputene utløses når en føler
registrerer sidesammenstøt med tilstrekkelig
styrke.
Sidekollisjonsputene er konstruert for å
utløses i sidekollisjoner som tilsvarer eller
overskrider kraften til en deformerbar
bevegelig hindring som treffer bilen i en
hastighet på 15 til 25 km/ t.
Hvis sidekollisjonsputene ikke utløses ved en
kollisjon, betyr det ikke nødvendigvis at det
er noe galt med sidekollisjonsputene. Sidekollisjonsputene er utviklet for å utløses ved
en sidekollisjon, ikke ved frontkollisjon,
påkjørsel bakfra eller velt hvis det da ikke
oppstår tilstrekkelig kraft mot siden til at sidekollisjonsputene utløses.

Z AD
VARSEL
ADV
Barn som sitter nær en sidekollisjonspute, risikerer alvorlig skade hvis
kollisjonsputen utløses, særlig hvis
barnets hode, hals eller overkropp er nær
kollisjonsputen når den utløses.
• Barn må aldri lene seg mot døren eller
inntil sidekollisjonsputemodulen.
• Den tryggeste plassen for barn i barnesete er baksetet.

HODEKOLLISJONSPUTER
Hodekollisjonsputene er plassert i taket over
sidevinduene. De er konstruert for å beskytte
hodet til personene i forsetene og personene
i de ytre setene bak ved bestemte sidekollisjoner.
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Hodekollisjonsputene er konstruert for å utløses
bare ved sidekollisjoner, avhengig av omfanget
av kollisjonen, vinkelen, hastigheten og
sammenstøtets styrke. De er ikke konstruert for
å utløses ved alle sidekollisjoner, ved frontkollisjoner eller kollisjoner bakfra, og i de fleste
situasjoner med velt vil de heller ikke utløses.
Hodekollisjonsputene utløses sammen med
sidekollisjonsputesystemet.

Z AD
VARSEL
ADV
Hodekollisjonsputer er konstruert for å
utløses i moderate til alvorlige kollisjoner
der noe treffer siden av bilen. De er ikke
konstruert for å utløses ved frontkollisjoner eller kollisjoner bakfra. Alle i bilen
skal bruke sikkerhetsbelte og feste dette
riktig, uansett om den aktuelle sitteplassen har kollisjonspute eller ikke.

Z AD
VARSEL
ADV
Du må aldri feste noe til taket av bilen ved
å legge tauet eller strammeanordningen
gjennom en dør- eller vindusåpning. Det
fører til at virkeområdet til en hodekollisjonspute som utløses, blir blokkert.
Virkeområdet til kollisjonsputene må være
fritt ffor
or hindring
er
hindringer
er..

ETTER A
T EN K
OLLISJONSPUTE ER
AT
KOLLISJONSPUTE
BLITT UTLØST
Det kan hende at det lukter brent, du kan merke
røyk og hvitt pulver inne i bilen etter at en
kollisjonspute er blitt utløst. Dette er normalt.
Lukten skyldes drivmiddelet som ble antent for
å fylle kollisjonsputen. Det hvite pulveret er
maisstivelse, talkum eller natriumblandinger
som smører kollisjonsputen for å redusere
friksjonen ved oppbevaring og utløsing av
kollisjonsputen. Stoffene kan forårsake irritasjon
på huden eller i øynene, men de er ikke giftige.
MERK
Bilen har en funksjon som automatisk
kan låse opp dørene og slå på varselblinklyset når kollisjonsputene utløses.
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VEDLIKEHOLD A
V SRS
AV
Kollisjonsputesystemet (SRS) er praktisk talt
vedlikeholdsfritt.
Oppsøk et verksted umiddelbart for å få
kontrollert kollisjonsputesystemet (SRS) hvis noe
av dette skulle skje. Vi anbefaler at du kontakter
et autorisert Chevrolet-verksted.
• Én eller flere av kollisjonsputene har blitt
utløst.
• Varsellampen for kollisjonsputene angir at det
foreligger en funksjonsfeil. Se “KOLLISJONSPUTE, VARSELLAMPE” i stikkordregisteret.
MERK
Hvis bilen har sidek
ollisjonsput
er
sidekollisjonsput
ollisjonsputer
er,, må
forseteenheten skiftes ut etter at sidekollisjonsputen har vært utløst. Kontakt
et verksted for mer informasjon. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

Z AD
VARSEL
ADV
• Kjør ikke bilen etter at én eller flere
kollisjonsputer er blitt utløst.
• Du må ikke forsøke å reparere, endre
e kkollisjonsput
ollisjonsput
en selv
eller kkasser
asser
ollisjonsputen
selv..
assere
• Kollisjonsputer er montert under høyt
trykk med avanserte krasjføler- og
ering
utløsingssyst
emer
utløsingssystemer
emer.. Ukyndig håndt
håndtering
av kollisjonsputer kan føre til alvorlige
personskader og død.
• Kontakt et verksted umiddelbart hvis
en kollisjonspute i bilen har blitt utløst,
hvis det oppstår skade på bilen på eller
i nærheten av kollisjonsputemodulene
eller du av en eller annen grunn skulle
mist
enk
e at kkollisjonsput
ollisjonsput
enes funk
mistenk
enke
ollisjonsputenes
funk-sjonsdyktighet er svekket. Vi anbefaler
at du kontakter et autorisert Chevroletverksted.
Det kan føre til alvorlige personskader og
død om man kjører en bil etter at en
kollisjonspute er blitt utløst, uten at man
først får bilen inspisert av fagkyndige.

SLIK BESKYTTER KOLLISJONSPUTENE
PERSONENE I FORSETENE
Personer i en bil skades vanligvis i en kollisjon
fordi kroppen kastes mot et ubevegelig objekt
inne i bilen, som rattet, instrumentpanelet eller
frontruten, eller på utsiden av bilen, som veibanen
eller et tre hvis personen kastes ut av bilen.
Alvorlige personskader oppstår også av at
personer ristes av kraften i kollisjonen, også uten
kroppskontakt med faste gjenstander eller
overflater.
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Alle disse skadene forårsakes av kraften i
kollisjonen når bilen bråstopper. Tiden og
avstanden bilen har til å senke hastigheten eller
stoppe er svært avgjørende for hvor alvorlig en
kollisjon blir for passasjerene og bilføreren. Når
en bil bremser for å stoppe for eksempel ved
rødt lys, presses personene i bilen forover.
Grunnen til dette er at bilen og personene i den
har samme hastighet i utgangspunktet. Bilen
bremses ned, mens personene i den fortsetter
bevegelsen litt forover i bilen. Personer som
bruker sikkerhetsbelte skades imidlertid sjelden
ved bråstopp eller brå opp bremsing. Dette
skyldes at selv hard bremsing gir relativt lang
bremsetid og -avstand. Sikkerhetsbeltene og
personenes egen styrke er vanligvis tilstrekkelig
til å stå imot kraften ved en bråbremsing.

I en kollisjon kan bilens hastighet gå fra
motorveihastighet til full stopp på brøkdeler av
et sekund og på en avstand som er mindre enn
30 cm. Den ekstremt korte bremsestrekningen
og -tiden fører til betraktelig økning i kraften
som personene i bilen utsettes for. Ingen
personer har tilstrekkelig styrke eller reflekser
til å motstå denne kraften. Selv om man sitter
riktig i settet og bruker sikkerhetsbeltet, skyves
hodet, overkroppen, armene og hoftene forover
med samme hastighet som bilen hadde før
sammenstøtet. I moderate til alvorlige
frontkollisjoner kan personer som bruker
sikkerhetsbelte, få indre hodeskader og skader
på organer uten at personenes hode eller
overkropp treffer noen harde gjenstander eller
overflater.
Kollisjonsputer gir ekstra bremsetid og -avstand
for hodet og overkroppen til personene i forsetene ved moderate til alvorlige frontkollisjoner
eller kollisjoner nær fronten. Denne ekstra tiden
og avstanden kan redde liv og forhindre alvorlige
personskader.

HJELP KOLLISJONSPUTENE TIL
Å BESKYTTE DEG
Kollisjonsputene redder liv, men de innebærer
også en viss risiko.
Ettersom en kollisjonspute fylles med stor kraft
og hastighet, er den tryggere og mer effektiv når
personene sitter riktig i bilen.
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Z AD
VARSEL
ADV
Sikkerhetsregler for kollisjonsputer:
• Et bakovervendt barnesete skal aldri
brukes i forsetet.
• Barn til og med 12 år bør alltid sitte i
baksetet.
• Bruk alltid sikkerhetsbelte, også om
bilen har kollisjonspute.
• Skyv seteryggen bakover slik at du
sitter behagelig og trygt, juster
seteryggen slik at den har en liten
helning og sitt inntil seteryggen.
• Ingen gjenstander må plasseres på, over
eller i nærheten av kollisjonsputemodulene. Gjenstandene kan bli
prosjektiler når kollisjonsputene
utløses og forårsake alvorlige personader
sk
ader..
skader
• Du må ikke lene hodet eller resten av
kroppen mot kollisjonsputemodulenes
dek
sler
deksler
sler..
• Kjør ikke med rattstammehelningen
justert rett opp.
Det kan føre til alvorlige personskader og
død om disse sikkerhetsreglene ikke
følges.

Et bakovervendt barnesete skal alltid
monteres i baksetet.
Et bakovervendt barnesete skal aldri brukes i
forsetet. En kollisjonspute som utløses kan føre
til alvorlig eller livstruende skade på barnet hvis
det sitter i et bakovervendt barnesete i
passasjersetet foran.
Barn skal sitte i baksetet.
Ifølge ulykkesstatistikker er barn til og med 12
år bedre sikret i en kollisjon når de sitter i
barnesikringsutstyr i baksetet enn i passasjersetet foran. Barn er ikke tryggere i baksetet bare
på grunn av faren som kollisjonsputene utgjør.
Studier har vist at barn er tryggere i baksetet
enn i forsetet også i biler uten kollisjonspute.

Riktig sittestilling for ungdom og voksne
Personene i forsetene får bedre og mer effektiv
beskyttelse fra kollisjonsputene ved riktig
sittestilling.
Velg den beste sittestillingen:
• Bruk alltid trepunkts-sikkerhetsbelte.
Alle i bilen bør alltid bruke sikkerhetsbelte,
uansett om setet man sitter i har kollisjonspute eller ikke. Dette for å redusere faren for
alvorlige personskader eller død ved en
eventuell kollisjon.
Kollisjonsputer utløses ikke ved påkjørsler
bakfra og sidekollisjoner. Personer som ikke
bruker sikkerhetsbelte, vil ikke bli beskyttet
av noe sikkerhetsutstyr, noe som kan medføre
alvorlige skader eller livsfare i disse formene
for kollisjon.
Personer som ikke har festet sikkerhetsbeltene riktig, kan kastes forover ved
bråbremsing før en kollisjon og havne i
nærheten av eller komme helt inntil
kollisjonsputemodulene. Dette kan føre til
alvorlige personskader når kollisjonsputen
utløses med stor kraft.
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• Sky
er
over
Skyvv set
seter
eryyggen bak
bakover
over,, så langt bak at
du sitter komfortabelt og trygt.
Kollisjonsputens effektivitet reduseres ikke av
at du setter setet lenger bort fra kollisjonsputemodulen. Større avstand fra modulen
betyr økt beskyttelse mot kraften fra
kollisjonsputen når den plutselig fylles.
Førersetet må aldri skyves så langt tilbake
at bilføreren får problemer med å bruke
rattet, pedalene og andre instrumenter og
betjeningselementer.

• Juster seteryggen slik at den heller litt. Len
deg ikk
e ffor
or
over
ikke
orover
over..
Vipp seteryggen litt bakover, og sitt med
ryggen inntil seteryggen. Du må ikke lene deg
mot eller på annen måte være nær (avstand
under 15 cm) kollisjonsputemodulen. Du må
ikke lene deg mot kollisjonsputemodulenes
plastdeksler (på rattet eller i instrumentpanelet, over hanskerommet). Forsøk å holde
hodet og kroppen mer enn 25 - 30 cm fra
kollisjonsputen. Større avstand betyr større
trygghet.

Z AD
VARSEL
ADV
For å få god effekt, må en kollisjonspute
blåses opp raskt. Kraften er størst de
første 5-8 cm etter at kollisjonsputen har
presset seg gjennom dekselet og begynner
å blåses opp. Disse 5-8 centimeterne
umiddelbart etter at kollisjonsputen har
presset seg gjennom dekselet og begynner
å fylles, er en risikosone.
• Hvis en persons kropp er i denne
risikosonen når kollisjonsputen utløses,
kan alvorlig skade, eller til og med død,
bli resultatet.
• Kraften reduseres etter hvert som
kollisjonsputen blåses opp fra moduldekselet.
• Større avstand fra modulen betyr større
sikkerhet når kollisjonsputen utløses.
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• Du må ikk
e ha noen ggjenst
jenst
ander
ikke
jenstander
ander,, barn eller
kjæledyr mellom deg og kollisjonsputemodulen.
Bilens kollisjonsputer er plassert på rattet og
i instrumentpanelet, over hanskerommet.
Plassering av gjenstander på, over eller i
nærheten av plastdekselet til kollisjonsputemodulene kan være svært farlig.
Gjenstandene kan slynges mot personen i
setet når kollisjonsputen utløses og forårsake
alvorlig skade på ansiktet og overkroppen.
Barn og kjæledyr bør aldri sitte på fanget i
bilen under kjøring. Ingen i bilen bør ha noe
på fanget som kan forårsake skade ved
utløsing av kollisjonsputene.
• Vipp rattet ned (hvis det er justerbart), slik
at kollisjonsputen vender mot brystregionen istedenfor hodet og halsen.
Rattet skal aldri være i høyeste stilling under
kjøring. Denne stillingen skal bare brukes for
å gjøre det lettere å sette seg i og gå ut av
førersetet. Senk rattet før kjøreturen starter.
Kollisjonsputen vender nå mot førerens
brystparti, og ikke mot hodet og halsen som
lettere skades.

MERK
Hvis kollisjonsputene ikke utløses ved en
kollisjon der bilen får st
or
e sk
ader
stor
ore
skader
ader,, eller
hvis de utløses i en kollisjon der bilen
ent ikk
e får sk
ader
yr det ikk
e
omtr
skader
ader,, bet
betyr
ikke
omtrent
ikke
nødvendigvis at det er noe galt med
kollisjonsputene. Kollisjonsfølerne registrerer styrken i kollisjonen, ikke graden av
skade på bilen.

Y TER F
OR K
OLLISJONSPUTE
PÅ/AV-BR
-BRY
FOR
KOLLISJONSPUTE
Hvis instrumentpanelet har bryteren som er
avbildet på illustrasjonen nedenfor, har bilen en
på/av-bryter som brukes til å koble front- og
sidekollisjonsputene til forsetepassasjeren og
hodekollisjonsputen for forsetepassasjeren og
passasjeren rett bak forsetepassasjeren inn og
ut manuelt.
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Denne brukeren skal bare settes i avslått
stilling hvis personen i passasjersetet foran
hører inn under følgende kategorier:

Barn i alder
en 1 til 12 år
en 1
alderen
år.. Et barn i alder
alderen
til 12 år må sitte i forsetet i min bil fordi:

Baby En baby (under 1 år gammel) må
plasseres i forsetet i min bil fordi:
• Bilen har baksete som er for lite til at et
bakovervendt babysete kan plasseres der.

• Selv om barn i alderen 1 til 12 år så langt
det er mulig skal sitte i baksetet, må barn
i denne aldersgruppen noen ganger sitte i
forsetet fordi det ikke er plass i baksetet
i bilen.

• Barnet har en medisinsk tilstand som i
følge barnets lege gjør det nødvendig at
barnet plasseres i forsetet, slik at føreren
kan følge med på barnets tilstand hele
tiden.

• Barnet har en medisinsk tilstand som i
følge barnets lege gjør det nødvendig at
barnet plasseres i forsetet, slik at føreren
kan følge med på barnets tilstand hele
tiden.

• Bilen ikke har noe baksete.

• Bilen ikke har noe baksete.

Medisinsk tilstand. En passasjer som har
en medisinsk tilstand som ifølge personens
lege
• Gjør at passasjerkollisjonsputene utgjør en
spesiell fare for passasjeren.
• Gjør at den potensielle faren som utgjøres
av passasjerkollisjonsputene ved en
kollisjon større enn den potensielle faren
ved å slå av kollisjonsputene, slik at
passasjeren kan treffe instrumentpanelet
eller frontruten ved en kollisjon, selv om
vedkommende bruker sikkerhetsbelte.

1–40 SETER OG SIKKERHETSUTSTYR

Z AD
VARSEL
ADV
Hvis kollisjonsputene for forsetepassasjeren kobles ut i forbindelse med en
person som ikke hører inn under
kategoriene som er angitt i denne
instruksjonsboken, vil ikke denne
personen få den ekstra beskyttelsen
kollisjonsput
ene rrepr
epr
esent
er
er
ed en
ollisjonsputene
epresent
esenter
erer
er.. V
Ved
eventuell kollisjon vil ikke kollisjonsputene kunne blåses opp og beskytte
personen i setet. Dessuten vil ikke
hodekollisjonsputene kunne beskytte
personen som sitter rett bak forsetepassasjeren. Koble ikke ut kollisjonsputene hvis ikke personen i passasjersetet foran hører inn under kategoriene
som er angitt i denne instruksjonsboken.

På/av-bryteren for kollisjonsputene befinner
seg på enden av instrumentpanelet, på
passasjersiden i bilen. For å koble ut frontog sidekollisjonsputene for forsetepassasjeren
og hodekollisjonsputen for forsetepassasjeren
og passasjeren rett bak forsetepassasjeren
setter du en nøkkel eller mynt i bryteren,
trykker den inn og setter bryteren i utkoblet
stilling.
Biler med av/på-bryter for kollisjonsputene
har også en kontrollampe som viser statusen
til passasjerkollisjonsputene. Denne kontrollampen befinner seg over hanskerommet, på
instrumentpanelet.

Når kollisjonsputene er slått av, lyser kontrollampen for utkoblet passasjerkollisjonspute,
og statuskontrollampen for passasjerkollisjonsputene tennes for å vise at
kollisjonsputene for forsetepassasjeren og
passasjeren rett bak forsetepassasjeren er
koblet ut. Disse kollisjonsputene er koblet ut
helt til du kobler dem inn igjen.

SETER OG SIKKERHETSUTSTYR 1–41

Z AD
VARSEL
ADV
Hvis kontrollampen for kollisjonsputenes beredskap tennes og fortsetter
å lyse, betyr det at det kan være en feil
i kollisjonsputesystemet. Det kan for
eksempel være fare for at front- og
sidekollisjonsputene for forsetepassasjeren og hodekollisjonsputen for
forsetepassasjeren og personen som
sitter rett bak forsetepassasjeren
utløses selv om på/av-bryteren for
kollisjonsput
ene er slått av
ollisjonsputene
av..
Oppsøk verksted omgående, slik at du
ikke risikerer at du eller andre personer
blir skadet.

Kollisjonsputene kobles inn igjen ved at du
setter en nøkkel eller mynt i bryteren, trykker
inn og setter bryteren i innkoblet stilling.
Front- og sidekollisjonsputene for forsetepassasjeren og hodekollisjonsputene for
forsetepassasjeren og passasjeren rett bak
forsetepassasjeren er nå aktivert og kan
utløses.
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OVERSIKT OVER INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

1. Ventilasjonsdyser
2. Betjeningselementer for blinklys og lys ved
filskift / utvendige lys
3. Horn
4. Instrumentenhet
5. Frontrutevisker/-vasker
6. Varselblinklys / ESC utkoblet-bryter
7. Oppbevaringsboks i midten

8. DCS-bryter / påminnelseslampe for
sikkerhetsbelte for forsetepassasjer
9. Kombinasjonsbryter
10. Kortholder
11. Myntholder
12. Panserutløser
13. Betjeningselementer for lydanlegget på
rattet
14. Knapper for automatisk hastighetskontroll
/ klimakontroll

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Klimakontrollsystemer
Girspak
Bryter for elektrisk parkeringsbrems (EPB)
ECO-bryter
Sigarettenner
Lydanlegg
Hanskerom
Kontrollampe for utkoblet passasjerkollisjonspute

2–4 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

INSTRUMENTENHET

* Instrumentenheten i bilen kan avvike fra illustrasjonen. Se de neste sidene for mer informasjon.
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SPEEDOMETER
Speedometeret viser bilens hastighet i
kilometer per time (km/t).

TUR
TELLER
RT
KILOMETERTELLER / TRIPTELLER
Kilometertelleren viser bilens kjørelengde i
kilometer.

Turtelleren viser motorens hastighet i
omdreininger per minutt (o/min).
Kjør ikke med for høyt motorturtall. Pass på
at turtellernålen ikke er i det røde området.

C0E2005A

Bilen har to uavhengige kilometertellere som
måler avstanden bilen har kjørt siden
triptelleren sist ble nullstilt.
Hver enkelt tripteller nullstilles ved å trykke
på knappen og holde den inne til telleren er
nullstilt. Triptellerknappen befinner seg nede
til høyre på speedometeret.
Du kan veksle mellom kilometertelleren, trip
A og trip B ved å trykke på triptellerknappen.

<Bensin>

2–6 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Z AD
VARSEL
ADV
For høyt turtall kan skade motoren.
• Pass på at motorturtallet ikke blir for
høyt. Viseren skal ikke være i det røde
feltet.
Dett
e kkan
e til kkostbar
ostbar
e rrepar
epar
asjoner
an ffør
ør
Dette
ostbare
eparasjoner
asjoner..
øre

<Diesel>

DRIVSTOFFMÅLER

T E M P E RAT U R M Å L E R

Når tenningsbryteren er PÅ, viser denne hvor
mye drivstoff som er igjen på tanken.

Viser motortemperaturen når tenningsbryteren er PÅ.

Viseren til drivstoffmåleren beveger seg sakte
til nytt nivå etter at det er fylt på drivstoff og
motoren er startet.

Z FORSIKTIG

Bevegelse på drivstoffet i tanken ved
bremsing, akselerering og svinging gjør at
drivstoffmålerens viser flytter seg.

• Avbryt kjøreturen hvis viseren til
temperaturmåleren er i det røde
området. Dette betyr at motoren er
overopphetet.
Kjøring med overopphetet motor kan
skade bilen. Se “OVEROPPHETING” i
stikkordregisteret.
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KO N T R
O L LLA
AMPER
RO
VA R S E L LA M P E R

OG

VARSELL
AMPE F
OR LLA
AV T
ARSELLAMPE
FOR
DRIV
ST
OFFNIV
Å
STOFFNIV
OFFNIVÅ
DRIVST
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.
Varsellyset tennes også når det er lite
drivstoff i tanken.

Z FORSIKTIG
• La ikk
e bilen gå ttom
om ffor
or drivst
off
ikke
drivstoff
off..
Dette kan skade katalysatoren.

Fyll tanken snarest mulig når varsellampen
tennes.
Se “DRIVSTOFF” i stikkordregisteret.

LAMPE FOR DRIVSTOFFORBRUK
I biler med lampe for drivstoffsparemodus
tennes denne når ECO-bryteren (økonomi)
trykkes inn. Denne bryteren befinner seg ved
girspaken på midtkonsollen. Trykk en gang til
på bryteren for å slå av lampen og avslutte
drivstoffsparemodus.
I biler med bensinmotor slukker lampen når
velgerspaken flyttes til manuell modus.

2–8 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

ABS
AMPE
ABS--VARSELL
ARSELLAMPE
ABS-varsellampen lyser en kort stund når du
slår på tenningen. Dette betyr at systemet
utfører en selvtest. Lampen skal slukke etter
noen sekunder.
Oppsøk et verksted for reparasjon hvis ABSvarsellampen oppfører seg slik:
• ikke tennes når tenningen slås PÅ
• ikke slukker
• tennes under kjøring.
Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

Z AD
VARSEL
ADV
• ABS-varsellampen kan indikere at
bremsene ikke fungerer som de skal.
Hvis bremsene ikke holdes i korrekt
stand, kan det føre til kollisjon med
ader på din bil eller
per
sonsk
ader
skader
personsk
sonskader
ader,, sk
annen materiell skade.
Det kan være en funksjonsfeil i ABS-systemet
hvis ABS-varsellampen tennes under kjøring.
Bilens bremsesystem vil fungere som normalt
uten ABS, men det kan hende at hjulene låses
ved en eventuell hard oppbremsing. Kontakt
verksted for å få undersøkt systemet og få
utført nødvendige reparasjoner snarest mulig.
Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
Se “BLOKKERINGSFRIE BREMSER (ABS)” i
stikkordregisteret.

VARSELL
AMPE F
OR K
OLLISJONSPUTER
ARSELLAMPE
FOR
KOLLISJONSPUTER
Varsellampen for kollisjonsputene blinker
gjentatte ganger når du slår på tenningen.
Det betyr at kollisjonsputesystemet er klart
til å fungere.
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Z AD
VARSEL
ADV
Hvis varsellampen for kollisjonsputene
blinker eller lyser kontinuerlig under
kjøring, indikerer dette en funksjonsfeil
i kollisjonsputesystemet. Kollisjonsputesystemet vil da kobles ut, og det
er fare for at det ikke utløses ved en
eventuell kollisjon. Få inspisert
systemet hos et verksted snarest
mulig. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.
Kjøring med feil på kollisjonsputesystemet kan føre til personskader eller
død ved en kollisjon.
Feil på kollisjonsputesystemet kan vises av
disse varsellampesymbolene:
• Blinker ikke eller forblir tent når tenningen
slås på.
• Er fortsatt på etter gjentatte blink.
• Blinker under kjøring.
• Lyser kontinuerlig under kjøring.
Se del 1 av instruksjonsboken for beskrivelse
av kollisjonsputene og annet sikkerhetsutstyr.

KONTROLLAMPE FOR UTKOBLET
KOLLISJONSPUTE

VARSELL
AMPE F
OR BREMSE
ARSELLAMPE
FOR
SYSTEMET

Kontrollampen befinner seg over hanskerommet.

Varsellampen for bremsesystemet lyser når
du slår på tenningen, før motoren er startet.

Den lyser når kollisjonsputen for forsetepassasjeren er deaktivert.

Dette betyr at varsellampen virker som den
skal. Lampen skal slukke når motoren er
startet.
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Z FORSIKTIG
• Kjør ikke med lysende bremsevarsellampe.
• Dette kan bety at bremsene ikke
virker som de skal.
• Kjøring med feil på bremsene kan føre
til kollisjon med personskade og
materiell skade.

4. Kjør forsiktig til et verksted for å få
inspisert bremsene hvis dette skulle skje:
• Du mener bremsesystemet på bilen din
fungerer trygt.
Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
5. Få tauet bilen til et verksted for kontroll
og reparasjon hvis dette skulle skje:
• Du konstaterer lekkasje på bremsesystemet.

Når bremsevæskenivået i beholderen er lavt,
tennes varsellampen for bremsesystemet.
I så tilfelle gjør du slik:
1. Kjør forsiktig ut av veibanen og stans bilen.
2. Kontroller bremsevæskenivået.
3. Fyll på anbefalt bremsevæske til MAXmerket. Se “PÅFYLLING AV BREMSE-/
CLUTCHVÆSKE” i stikkordregisteret.

• Bremsevarsellampen fortsetter å lyse.
Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

LAMPE FOR ELEKTRISK
PARKERINGSBREMS
I biler med elektrisk parkeringsbrems (EPB)
tennes statuslampen for parkeringsbremsen
en kort stund etter at motoren er startet.
Oppsøk et verksted for å få utbedret feilen
hvis lampen ikke tennes.
Statuslampen for parkeringsbremsen lyser
når parkeringsbremsen er på. Hvis lampen
fortsetter å blinke etter at parkeringsbremsen
er løst, eller under kjøring, betyr det at det er
en feil i det elektriske parkeringsbremssystemet.
Oppsøk et verksted hvis ikke lampen tennes,
eller hvis den fortsetter å blinke.
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I biler med elektrisk parkeringsbrems (EPB)
skal varsellampen for parkeringsbremsen lyse
en kort stund når bilen er i modusen ON/
START. Sørg for å få utbedret feilen hvis den
ikke tennes, slik at den kan varsle hvis det
skulle oppstå et problem.
Hvis denne lampen tennes, betyr det at det
er en feil i et system i bilen, som fører til at
parkeringsbremsen fungerer med redusert
effekt. Bilen kan fortsatt kjøres, men du bør
oppsøke et verksted snarest mulig. Se
“HÅNDBREMS” i stikkordregisteret.

I biler med elektrisk parkeringsbrems (EPB)
tennes denne kontrollampen når EPB-bryteren
trykkes uten at bremsepedalen trås inn. Trå
alltid inn bremsepedalen før du trykker på
EPB-bryteren for å løse den elektriske
parkeringsbremsen.

LADEKONTROLLAMPE
Viser at batteriet utlades. Lampen skal tennes
når tenningen settes på, og den skal slukke
når motoren startes.

Z FORSIKTIG
Ladekontrollampen indikerer at det kan
være en feil på ladesystemet.
• Kjør ikke bilen når ladekontrollampen
lyser
lyser..
Kjøring med feil på ladesystemet kan
føre til skade på bilen.
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Hvis ladekontrollampen tennes under kjøring:

VARSELL
AMPE F
OR OLJETR
YKK
ARSELLAMPE
FOR
OLJETRYKK

1. Kjør forsiktig ut av trafikken.

Lyser en kort stund når tenningen slås på, før
motoren starter.

2. Stans bilen.
3. Kontroller at ikke drivremmen er løs eller
ødelagt. Se “DRIVREM” i stikkordregisteret.

Z FORSIKTIG
En løs eller ødelagt drivrem kan føre til
at motoren overopphetes.
• Bilen skal ikke kjøres hvis drivremmen
er løs eller ødelagt.
Overoppheting av motoren kan føre til
asjoner
sk
ade på bilen og kkostbar
ostbar
e rrepar
epar
skade
ostbare
eparasjoner
asjoner..
4. Hvis drivremmen er i orden, men
ladekontrollampen fortsetter å lyse, kan
det hende det er en feil et sted i
ladesystemet.
Kontakt et verksted for å få utført
reparasjonen snarest mulig. Vi anbefaler at
du kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Lampen skal slukke når motoren er startet.
Hvis varsellampen for oljetrykk tennes under
kjøring, kan motorens oljetrykk være altfor
lavt. Stans motoren umiddelbart og kontroller
oljenivået.
Riktig fremgangsmåte ved kontroll - se
“MOTOROLJE” i stikkordregisteret.

Z FORSIKTIG
Motoroljetrykket kan være for lavt.
• Du må ikke kjøre med tent varsellampe for oljetrykk.
Kjøring med lavt oljetrykk kan føre til
skader på bilen som medfører store
ostnader
repar
asjonsk
eparasjonsk
asjonskostnader
ostnader..

Fyll på spesifisert motorolje til riktig nivå hvis
nivået er lavt. Se “MOTOROLJE- OG
FILTERSKIFT” i stikkordregisteret.
Få kontrollert bilens smøresystem på et
verksted hvis oljenivået er normalt. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
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MOTORKONTROLLAMPE
Lyser en kort stund når tenningen slås på, før
motoren startes.
Lampen skal slukke når motoren er startet.

Z FORSIKTIG
Motorkontrollampen gjør oppmerksom
på at det foreligger en feil som må
undersøkes. Kjøring med tent motorkontrollampe for funksjonsfeil kan
skade utslippskontrollsystemet, og det
kan virke inn på bilens drivstofforbruk
og kjør
eeg
ensk
aper
kjøreeg
eegensk
enskaper
aper..
Kontakt et verksted for å få utbedret
feilen snarest mulig. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Motorkontrollampen for funksjonsfeil (MIL)
tennes ved feil i utslippsrelaterte komponenter
eller relaterte undersystemer.
Den fortsetter å lyse så lenge motorstyreenheten (ECM) registrerer feilen. MIL
blinker konstant hvis det konstateres alvorlig
fusk. Alvorlig fusk kan forårsake skade på
katalysatoren.
Kontrollampen for funksjonsfeil (MIL) tennes
også for å vise at det foreligger en feil i
dieselpartikkelfilteret (DPF). Kontakt et
verksted for å få utbedret feilen umiddelbart.
Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted. Se “DIESELPARTIKKELFILTER (DPF)” i stikkordregisteret for mer
informasjon.
Bilens elektronikk kobler over til et
nøddriftsprogram, slik at du kan kjøre videre.
Du bør imidlertid kontakte et verksted for å
få utbedret feilen snarest mulig. Vi anbefaler
at du kontakter et autorisert Chevroletverksted.

2–14 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Det er normalt, og ikke tegn på systemfeil,
hvis motorkontrollampen for funksjonsfeil
lyser en kort stund og deretter slukker.

DISPL
AY F
OR VEL
GERSP
AKSTILLING
DISPLA
FOR
VELGERSP
GERSPAKSTILLING
(AUT
OMA
TGIR)
UTOMA
OMAT

KONTR
OLL
AMPE F
OR T
ÅKEL
YS F
OR
AN
ONTROLL
OLLAMPE
FOR
TÅKEL
ÅKELY
FOR
ORAN

Viser stillingen til velgerspaken.

Se “TÅKELYS FORAN” i stikkordregisteret.

C0E2010A

Tennes når tåkelyset foran er på.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–15

KONTR
OLL
AMPE F
OR T
ÅKEBAKL
YS
ONTROLL
OLLAMPE
FOR
TÅKEBAKL
ÅKEBAKLY

BEL
TEP
ÅMINNELSE F
OR BILF
ØRER
BELTEP
TEPÅMINNELSE
FOR
BILFØRER

Lyser når tåkebaklyset er på.

Varsellampen for førerens sikkerhetsbelte
tennes i noen sekunder når tenningen slås på,
og deretter slukker den. Dette betyr at
systemet utfører en selvtest. Etter at motoren
starter, blinker lampen i ca. 90 sekunder og
lyser deretter konstant helt til bilføreren
fester sikkerhetsbeltet.

Se “TÅKEBAKLYS” i stikkordregisteret.

Når bilens hastighet er over ca. 22 km/t,
begynner lampen igjen å blinke samtidig som
varsellyden utløses i ca. 90 sekunder, og
lampen lyser så konstant igjen til bilføreren
har festet sikkerhetsbeltet.

MERK
Hvis bilføreren fester sikkerhetsbeltet
når varsellampen tennes eller blinker
etter at systemet har utført selvtesten,
slukker varsellampen umiddelbart.
Gjør slik hvis du ønsker å slå av varsellyden
uten å feste sikkerhetsbeltet: Sett låseplaten
i beltelåsen, og trekk den ut. Tenningen må
være på. Dette skal gjøres to ganger innen
10 sekunder.
Varsellyden kan utløses igjen noen minutter
etter at tenningen er slått av.

2–16 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

KONTR
OLL
AMPER F
OR BLINKL
YS OG
ONTROLL
OLLAMPER
FOR
BLINKLY
NØDBLINKL
YS
NØDBLINKLY
Kontrollampene for blinklys/varselblinklys
viser om blinklysene eller varselblinklysene
virker som de skal.
Hvis de grønne pilene ikke blinker når du
setter på blinklyset eller trykker på
nødblinkbryteren, skal du kontrollere sikringen
og skifte ut hvis den er defekt.

L4W2221A

Z FORSIKTIG
Disse kontrollampene er viktige for
sikker kjøring.
Hvis disse kkontr
ontr
ollampene ikk
e virk
er
ontrollampene
ikke
virker
er,,
kan det føre til ulykker som kan medføre
personskade, skade på bilen eller annen
materiell skade.

KONTR
OLL
AMPE F
OR FJERNL
YS
ONTROLL
OLLAMPE
FOR
FJERNLY
Kontrollampen for fjernlyset lyser når
fjernlyset er på.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–17

KONTROLLAMPE FOR UTKOBLET
ELEKTR
ONISK ST
ABILITET
SK
ONTR
OLL
ABILITETSK
SKONTR
ONTROLL
ELEKTRONISK
STABILITET
(ESC)
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.
Kontrollampen for utkoblet ESC tennes for å
vise at du har slått av systemet ved å trykke
på ESC OFF midt på instrumentpanelet.
Se “ELEKTRONISK STABILITETSKONTROLLSYSTEM” i stikkordregisteret for mer
informasjon.

ELEKTR
ONISK ST
ABILITET
SK
ONTR
OLL
ELEKTRONISK
STABILITET
ABILITETSK
SKONTR
ONTROLL
AMPE
(ESC
)
AKTIV
-L
AMPE
OG
V
ARSELL
ARSELLAMPE
-LAMPE
VARSELL
(ESC) AKTIV-L
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.
Denne lampen blinker når ESC er aktiv og
tennes for å vise at det er en feilfunksjon i
systemet.
Se “ELEKTRONISK STABILITETSKONTROLLSYSTEM” i stikkordregisteret for mer
informasjon.

KONTROLLAMPE FOR DCS (DESCENT
CONTROL SYSTEM) AKTIVT OG IKKE
KL
AR
T/VARSELL
AMPE
ARSELLAMPE
KLAR
ART
Den grønne DCS-lampen er kontrollampen for
aktivt DCS, og den gule DCS-lampen er
kontrollampen som viser at DCS ikke er klart
samtidig som det er en varsellampe.
Kontrollampen for aktivt DCS tennes (grønt
lys) når DCS er klart for bruk, og den blinker
(grønt) når DCS er koblet inn ved å trykke på
DCS-knappen midt på instrumentpanelet.

2–18 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Slik virker den kombinerte lampen DCS ikke
klart/varsellampe:

VARSELL
AMPE F
OR
ARSELLAMPE
FOR
AR
TSPERRESY
STEM
STAR
ART
SPERRESYSTEM
ST

VARSELL
AMPE F
OR
ARSELLAMPE
FOR
AD
AR (P
AS)
ADAR
(PAS)
ARKERINGSRAD
PARKERINGSR

• Blinker (gult) for å vise at DCS ikke er klart
for bruk på grunn av høy temperatur
(ca. 350 ~ 400 °C) på friksjonsmaterialet
(kloss foran) etter hard eller gjentatt
oppbremsing. Denne lampen forsvinner
når temperaturen på friksjonsmaterialet
(kloss foran) er under 350 °C.

Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.

Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.

Denne lampen tennes for å vise at det
foreligger en feilfunksjon i startsperresystemet.

Denne lampen lyser konstant for å vise at det
er en funksjonsfeil i systemet.

• Tennes (gult) for å vise at det foreligger
en funksjonsfeil i systemet på grunn av høy
temperatur (over 400 °C) på friksjonsmaterialet (kloss foran) etter hard eller
gjentatt oppbremsing. Denne lampen
forsvinner også når temperaturen
på friksjonsmaterialet (kloss foran) er
under 350 °C.
Ved at lampen for DCS ikke klart/
varsellampen blinker og lyser konstant gjøres
føreren oppmerksom på at friksjonsmaterialet
må avkjøles (kjør et stykke, og unngå i størst
mulig grad å bremse). Temperaturen over kan
variere avhengig av tilstanden til bilen og
omgivelsene (årstid eller utetemperatur) osv.
Se “DCS (Descent Control System)” i stikkordregisteret for mer informasjon.

Se “STARTSPERRE” i stikkordregisteret.

Se “PARKERINGSRADAR” i stikkordregisteret
for mer informasjon.

Z FORSIKTIG

Z FORSIKTIG

Kontakt verksted snarest mulig for å få
utbedret feilen hvis varsellampen for
startsperresystemet tennes. Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

Kontakt verksted snarest mulig for å få
utbedret feilen hvis varsellampen for
parkeringsradaren tennes. Vi anbefaler
at du kontakter et autorisert Chevroletverksted.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–19

VARSELL
AMPE F
OR LLA
AV T NIV
ÅP
Å
ARSELLAMPE
FOR
NIVÅ
PÅ
YLER
VÆSKE
VINDUSSPYLER
YLERV
VINDUSSP
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.
Denne lampen tennes når spylervæskenivået
er lavt. Fyll på spylervæske når denne lampen
tennes.
Se “VINDUSSPYLERVÆSKE” i stikkordregisteret.

MOTORKONTROLLAMPE (SVS)
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.

Z FORSIKTIG
Motorkontrollampen gjør oppmerksom på
at det foreligger en feil som må
undersøkes. Kjøring med denne lampen
tent kan føre til skade på systemer som
ikke er utslippsrelaterte.
Kontakt et verksted for å få utbedret
feilen snarest mulig. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.
Motorkontrollampen tennes ved feil i
komponenter som ikke er utslippsrelaterte
eller tilhørende undersystemer.
Den fortsetter å lyse så lenge den elektroniske
styreenheten (ECU) registrerer feilen.

C7E2021A

2–20 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

VARSELL
AMPE F
OR
ARSELLAMPE
FOR
KJØLE
V
ÆSKETEMPER
ATUR
KJØLEVÆSKETEMPERA
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.
Denne lampen varsler om at motorkjølevæsken er overopphetet.
Hvis du har kjørt bilen under normale
kjøreforhold, bør du kjøre ut av trafikken,
stanse bilen og la motoren gå på tomgang i
noen minutter.
Hvis lampen ikke slukker, slår du av motoren
og oppsøker et verksted snarest mulig. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
Se “OVEROPPHETING” i stikkordregisteret.

VARSELL
AMPE F
OR ÅPEN DØR
ARSELLAMPE
FOR

VARSELL
AMPE F
OR ÅPEN BAKL
UKE
ARSELLAMPE
FOR
BAKLUKE

Lyser når en dør er åpen eller ikke ordentlig
lukket.

Tennes når bakluken eller bakruten er åpen
eller ikke ordentlig låst.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–21

INDIK
ATORL
AMPE F
OR A
UT
OMA
TISK
INDIKA
ORLAMPE
FOR
AUT
UTOMA
OMATISK
HASTIGHETSKONTROLL

VARSELL
AMPE F
OR FIREHJULSDRIFT
ARSELLAMPE
FOR
)
(AWD
)
(kun
A
WD
WD)
AWD
WD)

Lyser når den automatiske hastighetskontrollen er på. Slukker når den automatiske
hastighetskontrollen slås av.

Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.

Se “AUTOMATISK HASTIGHETSKONTROLL” i
stikkordregisteret.

Denne lampen blinker når AWD-systemet er
midlertidig deaktivert og tennes for å vise at
det er en feil i AWD-systemet.
Kontakt verksted snarest mulig for å få
utbedret feilen hvis varsellampen for
firehjulsdrift tennes. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevrolet-verksted.
Se “FIREHJULSDRIFT” i stikkordregisteret for
mer informasjon.

OLJESKIFTLAMPE
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.
Din bil kan være utstyrt med et system for
overvåking av motoroljens levetid, som
informerer deg når det er tid for å skifte olje.
Når oljeskiftlampen tennes, betyr det at
motoroljen må skiftes.
Når motoroljen har blitt skiftet, må systemet
for overvåking av oljens levetid nullstilles. Etter
nullstillingen slukker oljeskiftlampen.

2–22 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Se “SYSTEM FOR OVERVÅKING AV OLJENS
LEVETID” i stikkordregisteret for mer
informasjon om hvordan systemet nullstilles.

KONTROLLAMPE FOR GLØDEPLUGGER
(kun dieselmotorer)
Slås på når tenningen er på og fortsetter å
lyse en kort stund, eller slås av med én gang.
Hvor lang tid det tar før lampen sluker,
avhenger av motorens kjølevæsketemperatur.
Lampen slukker når glødepluggene er
tilstrekkelig oppvarmet for kaldstart. Deretter
starter du motoren.
Se “STARTE DIESELMOTOR” i stikkordregisteret for mer informasjon.

Z FORSIKTIG
Kontakt verksted for å få utbedret feilen
snarest mulig hvis glødepluggkontrollampen tennes under kjøring eller hvis
motoren ikke kan startes forskriftsmessig. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–23

KONTROLLAMPE FOR
TER (DPF
DIESELP
AR
TIKKELFIL
DIESELPAR
ARTIKKELFIL
TIKKELFILTER
(DPF))
(kun diesel)
Hvis dieselpartikkelfilteret må rengjøres eller
forholdene under den foregående kjøringen
ikke aktiverte automatisk rengjøring,
lyser DPF-kontrollampen kontinuerlig eller
blinker. Fortsett å kjøre. Hold motorturtallet
over 2000 o/min (gir ned om nødvendig) helt
til kontrollampen slukker. Kontrollampen vil
slukke så snart selvrensingen er fullført.
Rengjøringen skjer raskest ved høyt motorturtall og høy belastning.
Det anbefales ikke å avbryte kjøringen eller
slå av motoren under rengjøringen.

Z FORSIKTIG
Hvis rengjøringsprosessen avbrytes mer
enn én gang, innebærer det fare for
alvorlig motorskade.

Se “DIESELPARTIKKELFILTER (DPF)” i stikkordregisteret for mer informasjon.

VARSELL
AMPE F
OR V
ANN
ARSELLAMPE
FOR
VANN
I DRIVSTOFFET (kun diesel)
Denne varsellampen tennes hvis vannivået i
drivstoffilteret overstiger et fastsatt nivå. Hvis
dette skjer, skal du umiddelbart tappe vann
fra drivstoffilteret.
Varsellampen slukker når tappingen er utført.
Tapping av vann fra drivstoffilteret må foretas
av et verksted. Vi anbefaler at du kontakter
et autorisert Chevrolet-verksted.

2–24 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

Z FORSIKTIG
• Drivstoffsystemet i motoren kan få
store skader hvis du fortsetter å kjøre
med tent varsellampe. Omgående
utbedring kan være nødvendig.
• Bruk av drivstoff med dårlig kvalitet
kan føre til stor skade på motoren på
grunn av vann eller urenheter i
drivstoffet. Bruk aldri drivstoff med
lav kvalitet.
• Hvis varsellampen fortsatt tennes
etter at du har tappet ut vann, skal
du kontakte et verksted for å få
utbedret feilen snarest mulig. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert Chevrolet-verksted.

SSPS
AMPE
SSPS--VARSELL
ARSELLAMPE

KONTROLLAMPE FOR TILHENGER

Varsellampen for den hastighetsfølsomme
servostyringen (SSPS) tennes når tenningen
settes på (ON). Lampen skal slukke etter noen
sekunder.

Tennes når en tilhenger er koblet til bilen.
Lampen slukker når tilhengeren kobles fra.

Kontakt et verksted så snart som mulig hvis
SSPS-varsellampen gjør ett av følgende: Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
verksted.
• ikke tennes når tenningen slås PÅ
• ikke slukker
• tennes under kjøring.
Se “HASTIGHETSFØLSOM SERVOSTYRING” i
stikkordregisteret.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–25

SIKKERHET
SINDIK
ATORL
AMPE
SIKKERHETSINDIK
SINDIKA
ORLAMPE
Angir at tyverialarmen er i funksjon.
Sikkerhetsindikatorlampen slukker når dørene
låses opp ved bruk av fjernkontrollen eller
nøkkelen.
Sikkerhetsindikatorlampen tennes når dørene
låses med fjernkontrollen eller nøkkelen.
Se “SENTRALLÅS MED FJERNKONTROLL”
i stikkordregisteret.

KONTROLLAMPE FOR UTKOBLET
TYVERISIKRINGSSYSTEM

KONTR
OLL
AMPE F
OR LLY
YS P
Å
ONTROLL
OLLAMPE
FOR
PÅ
Varsler føreren når parkeringslysene er på.

Hvis bilen er utstyrt med ekstra tyverisikringssystem forbundet med Thatchamforsikring, tennes kontrollampen for utkoblet
tyverisikring for å vise at du har deaktivert
innbrudds- og helningsføleren ved å trykke på
knappen i taktrekket. Kontrollampen slukker
hvis du trykker en gang til på knappen.
Se “SIRENELYD” i dette kapitlet for mer
informasjon.

C7E2033P

C0E2011A
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VARSELL
AMPE F
OR MO
TOR
OLJENIV
Å
ARSELLAMPE
FOR
MOT
OROLJENIV
OLJENIVÅ
Lyser i noen sekunder etter at tenningen er
slått på.
Denne lampen tennes når oljenivået er for
lavt.
Hvis varsellampen for oljenivået tennes, må
du kontrollere nivået og fylle på om nødvendig.
Se “KONTROLLERE MOTOROLJENIVÅET” i
stikkordregisteret for beskrivelse av hvordan
nivået kontrolleres.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–27

I N FFO
ORMASJONSP
ANEL
PA
DIC er førerinformasjonssenteret som viser
kjørecomputer, panel for automatisk temperaturregulering, utetemperatur og kompassinformasjon når tenningsbryteren er på.

C7D2008A

1.
2.
3.
4.

Display for automatisk temperaturregulering (FATC)
Utetemperatur
Kjørecomputer
Kompass

2–28 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

KJØRECOMPUTER
Kjørecomputeren viser informasjon om bl.a.
mulig kjørestrekning med drivstoffet som er
igjen i tanken, gjennomsnittsforbruket,
gjennomsnittshastigheten og kjøretiden.
Displayet skifter slik hver gang du trykker på
MODE-knappen:

Mulig kjørestrekning med gjenværende
drivstoff
I denne innstillingen vises beregnet kjørestrekning frem til drivstofftanken er tom.
Når mulig kjørestrekning frem til tom tank
er under 50 km, vises —.

Mulig kjørestrekning med gjenværende
drivstoffo
Gjennomsnittshastighet o Kjøretid o
Gjennomsnittsforbruk o Kjørestrekning med
gjenværende drivstoff
Gjennomsnittshastigheten, kjøretiden eller
gjennomsnittsforbruket nullstilles ved å trykke
på MODE-knappen i mer enn to sekunder.
Du endrer enheten for strekningsangivelsen
slik:
1. Trykk på SET-knappen i mer enn to
sekunder. Temperaturenheten blinker.
2. Trykk på SET-knappen igjen. Strekningsenheten blinker.
3. Trykk på knappen R eller C for å endre
enheten (km Q mile).

L7D2087A

MERK
• Angitt kjørestrekning med drivstoffet
som er igjen i tanken kan avvike fra
den faktiske strekningen, avhengig av
kjøreforholdene, kjøremønsteret eller
-hastigheten.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–29

Gjennomsnittshastighet

Kjøretid

Gjennomsnittsforbruk

I denne innstillingen vises gjennomsnittshastigheten.
Gjennomsnittshastigheten nullstilles ved å
trykke på MODE-knappen i mer enn to
sekunder.

I denne innstillingen vises den totale
kjøretiden.
Kjøretiden nullstilles ved å trykke på MODEknappen i mer enn to sekunder.
Kjøretiden initialiseres til 0:00 etter at
displayet har nådd 99:59.

I denne innstillingen vises bilens gjennomsnittlige drivstofforbruk.

L7D2085A

L7D2089A

MERK
• Det gjennomsnittlige drivstofforbruket tilbakestilles på 10,0 hvis
batteriet kobles fra.
• Gjennomsnittsforbruket nullstilles
ved å trykke på MODE-knappen i mer
o sekunder
enn tto
sekunder..

L7D2086A
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MERK
• Det angitte gjennomsnittlige drivstofforbruket kan avvike fra det faktiske
gjennomsnittsforbruket avhengig av
kjøreforholdene.
• Det gjennomsnittlige drivstofforbruket kan variere avhengig av
kjøreforholdene, kjøremønsteret eller
-hastigheten.

KOMP
ASS
OMPASS

Kalibrering av kompasset

Viser bilens kjøreretning i åtte retninger
(N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV).

Informasjonspanelet må alltid kalibreres på
nytt etter at informasjonspanelet eller
batteriet har vært frakoblet. Bilen må da
kjøres i sirkel, 360q. Kompasset fungerer ikke
før kalibreringen er utført.
1. Hvis du trykker på MODE- og SET-knappen
samtidig i mer enn to sekunder, blinker
kompassvisningen.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–31

2. Sving bilen en helt rundt i løpet av 90
sekunder, og kalibreringen blir deretter
fullført.
3. Når kalibreringen er fullført, blinker ikke
kompassvisningen lenger. Du kan svinge til
venstre eller høyre etter eget ønske.
Hvis plassen er stor nok til å kjøre en hel
sirkel, svinger du bilen som vist på figuren
under.

Utløsingsbetingelser for kalibrering av
kompasset
• Trykk to ganger etter hverandre på SETknappen.
• Hvis bilen ikke svinges innen 90 sekunder
etter at kalibreringsmodus ble startet.
MERK
• Retningen vises under kjøring.
• Hvis kompassvisningen fortsetter å
blinke, skal du svinge sakte igjen helt
til den slukk
er
slukker
er..

MERK
I modus for kalibrering av kompasset,
tr
ykk
er du på SET
-knappen ffor
or å gå til
trykk
ykker
SET-knappen
innstillingen for defleksjonskalibrering.
e
or å just
er
Trykk på R- eller C-knappen ffor
juster
ere
verdien for defleksjonskalibre-ring.

L7D2102A

Z FORSIKTIG
Det kan hende at kompasset ikke
fungerer nøyaktig hvis det er mobiltelefoner eller magnetiske gjenstander
rundt førerinformasjonssenteret.

2–32 INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER

DISPL
AYP
ANEL F
OR A
UT
OMA
TISK
DISPLA
YPANEL
FOR
AUT
UTOMA
OMATISK
TEMPER
ATURRE
GULERING
TURREGULERING
GULERING//
TEMPERA
UTETEMPER
ATUR
UTETEMPERA
Se “AUTOMATISK KLIMAKONTROLL” i stikkordregisteret.

BR
YTERE OG
RY
BETJENINGSELEMENTER
LYSBR
Y TER
SBRY
Vri på enden av kombinasjonslysbryteren for
å slå hovedlys, baklys og parkeringslys på eller
av.
Lysbryteren har tre stillinger som aktiverer
forskjellige lysfunksjoner:
• OFF
OFF: Alle lysene er slått av.
• k: Parkeringslysene, baklysene, nummerskiltlysene og lysene på instrumentpanelet er på.
• L l: Nærlyset og alle ovennevnte lys
er på.

Lysbryteren for automatisk lysregulering har
fire stillinger som aktiverer forskjellige
lysfunksjoner:
• I:: Alle lysene er slått av.
• AUTO: Slå på eller av automatisk innkobling
av lampene i posisjonen k eller L l
ved å registrere hvor mørkt det er ute.
(Standardstilling)
•k:: Parkeringslysene, baklysene, nummerskiltlysene og lysene på instrumentpanelet er
på.
• L l: Nærlyset og lampene som skal
tennes i stillingen k lyser.

INSTRUMENTER OG BETJENINGSELEMENTER 2–33

Den automatiske reguleringen av lysene slås
av ved å dreie lysbryterhendelen til OFF.
Hendelen går automatisk tilbake til
opprinnelig stilling når du slipper den.
Den automatiske reguleringen av lysene slås
på ved å dreie lysbryterhendelen til OFF igjen.

Z FORSIKTIG
For at denne funksjonen skal fungere
riktig, må en ikke sette klistremerker eller
annet over solsensoren foran defrosterdysene for frontruten. Det kan føre
til feilfunksjon ved føleren.

MERK
Hvis du åpner førerdøren eller trykker på
opplåsingsknappen (UNLOCK) på fjernkontrollen, tennes lampene på instrumentpanelet automatisk og lyser i
ca. 30 sekunder
sekunder..

BR
Y TER F
OR LLY
YSST
YRKERE
GULERING
BRY
FOR
SSTYRKERE
YRKEREGULERING

LYSJUSTERINGSBR
Y TER
SJUSTERINGSBRY

Med bryteren for regulering av lysstyrken
reguleres styrken på lampene på instrumentpanelet.

Juster hovedlysets rekkevidde etter belastningen på bilen med nærlyset slått på.

Reduser styrken på instrumentpanelbelysningen ved å trykke på knappen og dreie den
med urviseren.

1 = Maks. antall personer

Øk styrken på instrumentpanelbelysningen ved
å trykke på knappen og dreie den mot
urviseren.

0 = Bare bilfører
2 = Maks. antall personer + last i bagasjerommet
3 = Fører, og last i bagasjerommet
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KJØREL
YS
KJØRELY

PÅMINNELSE OM LLY
YS P
Å
PÅ

DØR TIL DØR
-L
YSFUNKSJON
DØR-L
-LY

Hvis bilen har kjørelys, slås det automatisk på
når motoren er startet.

Hvis du åpner førerdøren med tenningen av
og lysbryteren på k eller L, l, utløses
en varsellyd. Når du slår på lysene igjen etter
at du har slått dem av med varsellyden utløst,
høres ikke varsellyden lenger.

Med dør til dør-lysfunksjonen er utvendig lys
på en stund etter at du har gått ut av bilen
når det er tilstrekkelig mørkt ute. Denne
funksjonen aktiveres når utvendige lys er på
gjennom den automatiske lysreguleringsfunksjonen og når tenningen slås av.

Kjørelyset slås av i følgende situasjoner:
• Motoren er stanset.
• Parkeringslyset er på.
• Nærlyset er på.

BESKY
TTELSE MO
T UTL
V
ADING A
BESKYTTELSE
MOT
UTLADING
AV
BA
TTERIET
BATTERIET
Din bil har en funksjon for å hindre at
batteriet utlades hvis du glemmer å slå av lys
som hovedlys, parkeringslys, tåkelys osv. Hvis
du glemmer å slå av disse lysene, slås de
automatisk av 10 minutter etter at du har satt
tenningsbryteren på OFF.
Beskyttelsen mot utlading av batteriet virker
ikke hvis du slår på lysene 10 minutter etter
at denne funksjonen har blitt aktivert.

TILNÆRMINGSL
YS
TILNÆRMINGSLY
Denne funksjonen aktiveres når lysbryteren
står på AUTO og når det er tilstrekkelig mørkt
ute.
Når du trykker på opplåsingsknappen
(UNLOCK) på fjernkontrollen for å stige inn i
bilen, blinker varselblinklyset to ganger, og
samtidig tennes de utvendige i ca.
20 sekunder.
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VISKER
AKTIVER
T LLY
YS
VISKERAKTIVER
AKTIVERT

BLINKL
YSHENDEL
BLINKLY

Funksjonen aktiveres når lysbryteren står på
AUTO.

Sving til høyre: Skyv blinklyshendelen opp.

Hvis frontruteviskerne utfører åtte viskesykluser, slås de utvendige lysene automatisk på.

Blinklyset slås automatisk av og blinklyshendelen går tilbake til normalstilling når du
er ferdig med å svinge.

Sving til venstre: Skyv blinklyshendelen ned.

Trykk blinklyshendelen lett i aktuell retning og
hold den der når du skal skifte kjørefelt.
Hendelen går tilbake til normalstilling når du
slipper den.

MERK
Når du skyver blinklyshendelen litt opp
eller ned og slipper den, blinker blinklysene aut
omatisk tr
e ggang
ang
er
automatisk
tre
anger
er..
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BR
Y TER F
OR FJERNL
YS
BRY
FOR
FJERNLY
Slå på fjernlyset:
• Kontroller at nærlyset er på.
• Trykk hendelen for kombinasjonsbryteren
mot instrumentpanelet.
Kontrollampen for fjernlys lyser når fjernlyset
er på.
Skift fra fjernlys til nærlys ved å trekke
hendelen for kombinasjonsbryteren mot deg
igjen, til normalstilling.

Z FORSIKTIG
• Skift alltid fra fjernlys til nærlys ved
møtende trafikk og når du har andre
biler foran deg.
Fjernlyset blender andre bilførere, og det
kan ffør
ør
e til ulykk
er
øre
ulykker
er..

BR
Y TER F
OR LLY
YSHORN
BRY
FOR
Lyshornet brukes ved å trekke hendelen for
kombinasjonsbryteren mot deg og slippe den.
Hendelen når tilbake til normalstilling når du
slipper den.
Fjernlyset er hele tiden på når du holder
hendelen for kombinasjonsbryteren mot deg.
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BR
Y TER F
OR T
ÅKEL
YS F
OR
BRY
FOR
TÅKEL
ÅKELY
FOR
ORAN*
AN*
Tåkelyset gir:
• Ekstra belysning på sidene av kjørebanen.
• Bedre sikt i tåke eller snø.
Slå på tåkelyset:
• Kontroller at lysbryteren står på k
eller L l.
• Drei ringen midt på lysbryterhendelen til F.
Ringen går automatisk tilbake til normalstilling når du slipper den.

Kontrollampen for tåkelyset foran tennes på
instrumentpanelet når tåkelyset er på.
Tåkelyset foran slås av ved å dreie ringen
til F igjen. Kontrollampen for tåkelyset foran
slukker.
Hvis bilen din har automatisk regulering av
lyset, tennes også parkeringslyset og nærlyset
når du slår på tåkelyset foran.

BR
Y TER F
OR T
ÅKEBAKL
YS
BRY
FOR
TÅKEBAKL
ÅKEBAKLY
Tåkebaklyset slås på ved å dreie ringen midt
på lysbryterhendelen til f når nærlyset er på,
eller når parkeringslyset og tåkelyset foran er
på. Ringen går automatisk tilbake til
opprinnelig stilling når du slipper den.
Kontrollampen for tåkebaklyset foran tennes
på instrumentpanelet når tåkelyset er på.
Tåkelyset foran slås av ved å dreie ringen
til F igjen. Kontrollampen for tåkebaklyset
foran slukker.
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Hvis bilen din har automatisk regulering av
lyset, tennes også parkeringslyset og nærlyset
når du slår på tåkebaklyset.

FRONTRUTEVISKERE

Z FORSIKTIG
• Dårlig sikt kan føre til ulykker som
medfører personskade og skade på
bilen eller annen materiell skade.
• Bruk ikke vindusviskerne når frontrut
en er ttørr
ørr eller belagt med ff.ek
.ek
s. snø
ruten
.eks.
eller is. Det kan føre til skade på
viskerbladene, viskermotoren og
ruten.
• Kontroller at viskerbladene ikke er
frosset fast før du bruker viskerne når
det er kaldt. Bruk av viskerne når
viskerbladene er fastfrosne kan skade
viskermotoren.

Aktiver vindusviskerne ved å dreie
tenningsbryteren til ACC eller ON og skyve
visker-/spylerhendelen oppover.
Vindusviskeranlegget
innstillingene:

har

disse

fire

• OFF
OFF: Anlegget er slått av. Vanlig innstilling.
• INT
INT: Intervalldrift. Drei justereren for
intervalltid for å stille inn lengre eller
kortere intervall. S betyr redusert viskerfrekvens, og F betyr høyere viskerfrekvens. Ved intervallvisking påvirkes
intervallet også av bilens hastighet. Når
kjørehastigheten øker, reduseres automatisk tiden mellom viskesyklusene.
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• LO
LO: Konstant visking, langsom. Hendelen
opp to trinn.

Automatiske vindusviskere med
regnføler

• HI
HI: Konstant visking, rask. Hendelen opp
tre trinn.

Regnføleren registrerer mengden vann på
frontruten og regulerer viskerne automatisk.

MERK

For automatisk drift av vindusviskerne setter
du visker-/spylerhendelen i AUTO-stilling.

Når viskerbladene slites, blir ikke
rengjøringseffekten god nok og sikten
reduseres.
e visk
• Skift ut slitt
slitte
viskerblader
erblader..
erblader
Avduggingsfunksjon
Hvis du ønsker at frontruteviskerne skal gjøre
ett slag ved lett regn eller fuktighet, skyver
du viskerhendelen lett ned og slipper den.
Hendelen går automatisk tilbake til normalstilling når du slipper den.
Viskerne gjør ett slag.

Systemets følsomhet kan justeres ved å dreie
justereren til visker-/spylerhendelen opp eller
ned.
Systemet slås av ved å flytte visker-/
spylerhendelen til OFF.

Z FORSIKTIG
Frontruteviskerne må ikke slås på, og
automatisk drift med regnføler må ikke
aktiveres mens bilen vaskes i automat.
Dette kan skade viskerbladene og anlegget.
Frontruteviskerne gjør to slag for systemkontroll når tenningsbryteren dreies til ACC
med viskerhendelen i AUTO-stilling.
Følerfeltet må være fritt for støv og smuss
for at regnføleren skal kunne fungere korrekt.
Biler med regnføler gjenkjennes ved
følerfeltet oppe på frontruten.
Viskerne slås ikke på når automatgirets
velgerspak står i “N” og bilens hastighet er
under 5 km/t.
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FRONTRUTESPYLER

Z FORSIKTIG
• Dårlig sikt kan føre til ulykker som
medfører personskade og skade på
bilen eller annen materiell skade.
• Du bør ikke bruke spylervæske på
frontruten når det er kaldt ute.
• Varm opp fr
ontrut
en ffør
ør du bruk
er
frontrut
ontruten
bruker
vindusspyleren.
Spylervæsken kan fryse til is på
frontruten og hindre sikten.

Sprøyte spylervæske på frontruten:
• Sett tenningsbryteren på ACC eller ON.
• Trekk visker-/spylerhendelen mot deg.
Følgende skjer når du trekker i hendelen i
under 0,6 sekund:
• Spylervæske sprutes på frontruten.
(Viskerne går ikke)
Hvis du trekker i hendelen i mer enn
0,6 sekund:
• Spylervæske sprutes på frontruten.
• Frontruteviskerne utfører to viskesykluser
etter at du har sluppet hendelen, og én
syklus til etter tre sekunder.

Z FORSIKTIG
• Bruk ikke frontrutespyleren kontinuerlig i mer enn 10 sekunder
sekunder,, og bruk
den ikke når spylervæskebeholderen
er tom.
Dette kan føre til overoppheting av
vindusspylermotoren og dermed til
kostbar
e rrepar
epar
asjoner
ostbare
eparasjoner
asjoner..
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Påfylling av spylervæske
Du finner anbefalt fremgangsmåte for
påfylling av vindusspylervæske under
“VINDUSSPYLERVÆSKE”, se stikkordregisteret.

BAKRUTEVISKER OG -SPYLER

Z FORSIKTIG
• Dårlig sikt kan føre til ulykker som
medfører personskade og skade på
bilen eller annen materiell skade.
• Bruk ikke bakruteviskeren når ruten
er ttørr
ørr eller belagt med ff.ek
.ek
s. snø
.eks.
eller is.
Det kan føre til skade på viskerbladet,
viskermotoren og ruten.
• Kontroller at viskerbladet ikke er
frosset fast før du bruker viskeren når
det er kaldt. Bruk av viskerne når
viskerbladene er fastfrosne kan skade
viskermotoren.

Aktiver bakruteviskeren ved å dreie tenningsbryteren til ACC eller ON og dreie enden av
visker-/spylerhendelen oppover.
Bakruteviskeren har disse tre innstillingene:
• OFF
OFF: Anlegget er slått av. Vanlig innstilling.
• INT
INT: Intervalldrift.
• LO
LO: Konstant visking, langsom.
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Spylervæske sprutes på bakruten ved at du
trykker på knappen på enden av hendelen helt
til spylingen begynner. Når du slipper
knappen, stanser spylingen, men viskerne
fortsetter å viske ca. tre ganger.

Z FORSIKTIG
• Du bør ikke bruke spylervæske på
bakruten når det er kaldt ute.
• Varm opp bakrut
en ffør
ør du bruk
er
bakruten
bruker
spyleren.
Spylervæske kan fryse til is på bakruten
og hindre sikten.

Z FORSIKTIG
• Bruk ikke bakrutespyleren kontinuerlig
i mer enn 10 sekunder
sekunder,, og bruk den
ikke når spylervæskebeholderen er
tom.
Dette kan føre til overoppheting av
vindusspylermotoren og dermed til
kostbar
e rrepar
epar
asjoner
ostbare
eparasjoner
asjoner..

Smart bakrutevisker
For at du skal ha god sikt ved regn, slås
bakruteviskeren automatisk på når du legger
inn revers hvis frontruteviskeren er på.
Påfylling av spylervæske
Du finner anbefalt fremgangsmåte for
påfylling av vindusspylervæske under
“VINDUSSPYLERVÆSKE”, se stikkordregisteret.
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LYKTESP
YLER
YKTESPYLER

KNAPP F
OR V
ARSELBLINKL
YS
FOR
VARSELBLINKL
ARSELBLINKLY

Din bil kan være utstyrt med lyktespyler.
Lyktespyleren fjerner skitt på glassene til
hovedlysene.

Bruk varselblinklyset i følgende situasjoner:

Lyktespyleren slås på ved å trykke på
spylerknappen til venstre på instrumentpanelet når hovedlyset er på. Spylervæske
sprutes på hovedlysene. Deretter kobles
lyktespyleren ut i ca. 2 minutter. Hvis
spylervæskenivået er lavt, kan ikke anlegget
brukes i ca. 4 minutter etter at væske er
sprutet på.

• For å varsle andre ved nødsituasjoner.
• Når bilen din utgjør en trafikkfare.
Varselblinklyset kan brukes både når tenningen er på og av.
Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset.
Trykk på knappen igjen for å slå varselblinklyset av.

KNAPP F
OR OPPV
ARMING A
V
FOR
OPPVARMING
AV
BAKRUTE OG SIDE- SIDESPEIL

Z FORSIKTIG
Oppvarmingen skal ikke brukes i følgende situasjoner:
• Motoren er ikke i gang.
• Under motorstart.
e snø eller is på bak
• Når det er my
bak-- eller
mye
frontruten.
Batteriet kan utlades hvis du bruker
oppvarmingen i disse tilfellene.
Det kan føre til skade på bilen og dermed
at deler må skiftes ut.
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Oppvarmingen slås på ved å sette på
tenningen og trykke på knappen for
oppvarming av bakrute og sidespeil.
Kontrollampen i knappen tennes.
Defrosteren slås automatisk av etter ca.
15 minutter.
Du kan slå av oppvarmingen manuelt ved å
trykke på knappen igjen.
Pass på å slå av oppvarmingen så snart sikten
er klar.

Z FORSIKTIG
Mangelfullt vedlikehold kan skade bilens
varmeelement eller ripe glasset.
• Bruk ikke skarpe gjenstander eller
vindusrens med skureeffekt til å
rengjøre bakruten.
• Pass på at du ikke skraper på eller
skader varmeelementet ved rengjøring
av eller arbeider rundt bakruten.
Dårlig sikt kan føre til ulykker som
medfører personskade og skade på bilen
eller annen materiell skade.

Oppvarming av frontruten
Det kan hende at din bil har frontruteoppvarming som kan brukes til å fjerne is.
Denne funksjonen virker bare når tenningsbryteren er PÅ.
Frontruten varmes opp av et varmeelement
nederst på ruten.
Trykk på knappen for oppvarming av bakruten
og sidespeilene for å slå på frontruteoppvarmingen. En indikatorlampe i knappen tennes
for å vise at funksjonen er aktivert.
Frontruteoppvarmingen slås av ca. 15 minutter
etter at knappen ble trykt inn. Den kan også
slås av ved å trykke på knappen igjen eller
ved å slå av motoren.
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VARSELL
AMPE F
OR
ARSELLAMPE
FOR
SIKKERHET
SBEL
TE F
OR
SIKKERHETSBEL
SBELTE
FOR
PASS
ASJER
ASSASJER
Varsellampen for forsetepassasjerens
sikkerhetsbelte tennes i noen sekunder når
tenningen slås på, og deretter slukker den.
Dette betyr at systemet utfører en selvtest.
Hvis ingen sitter i passasjersetet foran, forblir
lampen slukket.
Når noen har satt seg i passasjersetet
og motoren er startet, og passasjeren ikke har
festet sikkerhetsbeltet, blinker lampen i
ca. 90 sekunder for deretter å lyse konstant
helt til forsetepassasjeren har festet
sikkerhetsbeltet.

Når bilens hastighet er over ca. 22 km/t,
begynner lampen igjen å blinke samtidig som
varsellyden utløses i ca. 90 sekunder, og
lampen lyser så konstant igjen til
forsetepassasjeren har festet sikkerhetsbeltet.
MERK
Hvis forsetepassasjeren fester sikkerhetsbeltet når varsellampen tennes eller
blinker etter at systemet har utført
selvtesten, slukker varsellampen umiddelbart.
Gjør slik hvis du ønsker å slå av varsellyden
uten å feste sikkerhetsbeltet: Sett låseplaten
i beltelåsen, og trekk den ut. Tenningen må
være på. Dette skal gjøres to ganger innen
10 sekunder.
Varsellyden kan utløses igjen noen minutter
etter at tenningen er slått av.

AU T
OMA
TISK
TO
AT
HASTIGHET
SK
ONTR
OLL
TS
KO
RO
Hvis bilen har automatisk hastighetskontroll,
kan du opprettholde en hastighet på ca.
40 km/t og høyere uten å bruke gasspedalen.
Dette kan være svært komfortabelt på lange
kjøreturer. Den automatiske hastighetskontrollen fungerer ikke ved hastighet under
ca. 40 km/t.
Når du bremser eller trykker på Q-knappen,
slås den automatiske hastighetskontrollen av.
Hastighetskontrollen kobles automatisk ut
hvis antispinnsystemet (TCS) aktiveres for å
begrense hjulspinn mens hastighetskontrollen
er på. Du kan koble inn den automatiske
hastighetskontrollen igjen når kjøreforholdene
tilsier det.
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Z FORSIKTIG
•

•

Automatisk hastighetskontroll kan
være farlig der du ikke kan kjøre sikkert
i én stabil hastighet. Unngå derfor å
bruke den automatiske hastighetskontrollen på svingete veier eller når
det er mye trafikk.
Automatisk hastighetskontroll kan
e ffarlig
arlig på glatt
e veier
ære
glatte
veier.. På glatt
vær
veibane kan raske endringer i dekkets
veigrep forårsake skrens på hjulene og
at du mister kontrollen. Unngå å bruke
automatisk hastighetskontroll på
glatt
e veier
glatte
veier..

OMA
TISKE
STILLE INN DEN A
OMATISKE
UTOMA
AUT
UT
HASTIGHETSKONTROLLEN
1. Trykk på J-knappen til høyre på rattet for å
slå på den automatiske hastighetskontrollen.
2. Akselerer til ønsket hastighet.
3. Trykk på SET/—knappen, og slipp den. En
indikatorlampe på instrumentpanelet tennes
for å vise at den automatiske hastighetskontrollen er på.
4. Ta foten bort fra gasspedalen.

Z FORSIKTIG
Hvis du lar den automatiske hastighetskontrollen stå på mens den ikke brukes,
kan du uforvarende trykke inn en knapp
og gå over i automatisk hastighetskontroll uten at du ønsker det. Dette kan
føre til at du blir overrasket, slik at du
kanskje mister kontrollen. La bryteren for
den automatiske hastighetskontrollen
være av inntil du ønsker å bruke
hastighetskontrollen.
GJENOPPT
A INNSTIL
T HASTIGHET
GJENOPPTA
INNSTILT
Du stiller f.eks. hastighetskontrollen til ønsket
hastighet før du bremser eller trykker på
Q-knappen. Den automatiske hastighetskontrollen slås av. Du trenger imidlertid ikke gjøre
innstillingene på nytt. Du kan trykke på RES/+knappen når hastigheten har kommet opp i
40 km/t eller mer.
Valgt hastighet gjenopptas umiddelbart og
holdes.
Hvis du holder RES/+-knappen inne lenger,
fortsetter bilen å kjøre raskere til du slipper
knappen, tråkker på bremsen eller trykker på Qknappen. Du skal derfor ikke holde RES/+knappen inne hvis du ikke ønsker å kjøre fortere.

ØKE HASTIGHETEN NÅR DEN
AUT
OMA
TISKE
UTOMA
OMATISKE
HASTIGHET
SK
ONTR
OLLEN ER P
Å
HASTIGHETSK
SKONTR
ONTROLLEN
PÅ
Du kan øke hastigheten på to måter:
• Øk hastigheten med gasspedalen. Trykk på
SET/—knappen, slipp knappen og slipp opp
gasspedalen Nå kjører du med jevn hastighet
som er høyere.
• Trykk på RES/+-knappen. Hold den der til du
har nådd ønsket hastighet, og slipp knappen.
Hvis du ønsker å øke hastigheten i små trinn
om gangen, trykker du kort på RES/+knappen og slipper den. Hver gang du gjør
dette, økes hastigheten med ca. 2 km/t.
Akselerasjonsfunksjonen virker bare etter at
du har slått på den automatiske hastighetskontrollen ved å trykke på SET/—knappen.
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NØKLER
REDUSERE HASTIGHETEN NÅR DEN
AUT
OMA
TISKE
UTOMA
OMATISKE
HASTIGHET
SK
ONTR
OLLEN ER P
Å
HASTIGHETSK
SKONTR
ONTROLLEN
PÅ
Hastigheten kan reduseres på to måter når
den automatiske hastighetskontrollen er på:
• Trykk på SET/—knappen til du når ønsket
lavere hastighet, og slipp den.
• Trykk lett på SET/—knappen for å redusere
hastigheten i svært små trinn. Hver gang
du gjør dette, senkes hastigheten med ca.
2 km/t.
FORBIKJØRING NÅR DEN
AUT
OMA
TISKE
UTOMA
OMATISKE
HASTIGHET
SK
ONTR
OLLEN ER P
Å
HASTIGHETSK
SKONTR
ONTROLLEN
PÅ
Øk hastigheten med gasspedalen. Når du tar
foten bort fra pedalen, senkes bilens hastighet
til hastigheten du tidligere stilte inn.

last, og av hvor bratt bakken er. Når du kjører
opp en bratt bakke kan det bli nødvendig å
trå på gasspedalen for å opprettholde
hastigheten. Når du kjører ned en bakke kan
du bli nødt til å bremse eller gire ned for å
holde hastigheten nede. Når bremsepedalen
trå inn, koples den automatiske hastighetskontrollen ut. Mange førere finner dette
upraktisk, og bruker ikke automatisk
hastighetskontroll i bratte bakker.
KOBLE UT DEN A
UT
OMA
TISKE
AUT
UTOMA
OMATISKE
HASTIGHETSKONTROLLEN
Den automatiske hastighetskontrollen kan
slås av på flere måter:
• Trå forsiktig på bremsepedalen eller trykk
på Q-knappen, eller trå inn clutchpedalen
hvis bilen har manuelt gir.
• Trykk på J på knappen for den automatiske hastighetskontrollen.

OMA
TISKE
BR
UK A
V DEN A
UT
OMATISKE
BRUK
AV
AUT
UTOMA
HASTIGHETSKONTROLLEN I BAKKER

SLETTE HASTIGHETSMINNE

Den automatiske hastighetskontrollens
virkning i bakker avhenger av bilens fart og

Når du slår av den automatiske hastighetskontrollen eller tenningen, slettes minnet i
den automatiske hastighetskontrollen.

Din nye bil leveres med to nøkler.
Nøkkelnummeret er stemplet på nøkkelnummerplaten. Oppbevar nøkkelnummerplaten på et trygt sted, ikke i bilen. Du bør
også notere nøkkelnummeret på et papir og
legge det på et trygt sted, ikke i bilen.
Dette hindrer at uvedkommende kan få tak i
en duplikatnøkkel.

Z AD
VARSEL
ADV
La ikke nøkkelen stå i bilen.
• Lås bilen.
elen med deg
• Ta nøkk
nøkkelen
deg..
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NØKKEL MED INNFELLBAR DEL
Trykk på knappen for å felle ut nøkkelen.
Trykk på knappen for å felle inn, og hør at
nøkkelen låses på plass.

MERK
Hvis du mister nøklene, kan nye nøkler
bestilles hos et autorisert Chevroletverksted ved å oppgi nøkkelnummeret og
bilens understellsnummer (VIN).
Se “IDENTIFIKASJONSNUMRE
“IDENTIFIKASJONSNUMRE”” i stikk
stikk-ordregisteret hvis du vil vite hvor du
finner understellsnummeret.
For å beskytte mot tyveri av bilen har
din bil elektronisk startsperre. Bare
nøkler med riktig elektronisk kode kan
brukes til å starte bilen. Selv om en
nøkkel har samme profil, starter ikke
motoren hvis ikke den elektroniske
koden er riktig. Bestill alltid nye nøkler
eller ekstranøkler hos et autorisert
Chevrolet-verksted.
Du kan ha opptil 10 nøkler til bilen din
samtidig.
or
dr
egist
er
et
Se ““S
STAR
TSPERRE
SPERRE”” i stikk
stikkor
ordr
dregist
egister
eret
et..
ART

SENTR
A L LLÅ
ÅS MED
RA
ONTR
OLL
KO
RO
FJERNK
Med sentrallås og fjernkontroll kan dørene
låses og låses opp i en avstand på ca. 6 m fra
bilen.
Lysdioden på fjernkontrollen blinker for å vise
at senderen er i funksjon.
1. LOCK (Låseknapp): Låser alle dørene.
Varselblinklyset blinker én gang, og
tyverialarmen* aktiveres.
2. UNLOCK (Opplåsingsknapp): Låser opp alle
dørene. Varselblinklyset blinker to ganger,
og tyverialarmen* deaktiveres.
I enkelte land låses førerdøren opp ved at
opplåsingsknappen trykkes én gang. Lås
alle dørene ved å trykke en gang til på
opplåsingsknappen innen tre sekunder.
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3. BAKRUTE-knapp: Frigjør bakruten hvis den
holdes inne i ca. 1 sekund.

MERK
Fjernkontrollens rekkevidde varierer
avhengig av forhold i omgivelsene.

MERK
Knappene for låsing, opplåsing og
bakrute virker ikke når nøkkelen står i
tenningsbryteren.

MERK
Når du trykker på opplåsingsknappen på
fjernkontrollen, tennes lampene på
instrumentpanelet automatisk og
for
tsett
er å lyse i ca. 30 sekunder
ortsett
tsetter
sekunder,, til
tenningsbryteren settes i ACC.

AKTIVERE DØRLÅS- og
TYVERIALARMFUNKSJONEN
1. Lukk alle vinduene.
2. Sett tenningsbryteren på LOCK og ta ut
nøkkelen.
3. Ingen personer skal være i bilen.
4. Lukk alle dørene, panseret og bakluken.
5. Trykk på og slipp låseknappen på
fjernkontrollen.
Lysdioden på fjernkontrollen blinker.
• Alle dørene låses.
• Varselblinklyset blinker én gang.
• Tyverisikringsfunksjonen aktiveres etter
ca. 30 sekunder.
Hvis nøkkelen settes i tenningsbryteren,
betjener ikke fjernkontrollen tyverialarmen.
MERK
Systemet kan aktiveres selv om
vinduene er åpne. Lukk alle vinduene og
dørene før du forlater bilen.

MERK
Hvis låseknappen på fjernkontrollen
trykkes når dørene, panseret eller
bakluken ikke er helt lukket, er
atus
t y verialarmen i “åpen-st
“åpen-status
atus””, og
sikkerhetskontrollampen blinker hurtig.
sler til st
atus låst når
Tyverialarmen vek
veksler
status
alle dørene, panseret og bakluken lukkes
helt. Sikkerhetskontrollampen lyser
konstant når tyverialarmen er i status
låst. Hvis låseknappen trykkes når alle
dørene, panseret og bakluken er lukket,
omgås statusen åpen, systemet veksler
direkte til status låst og sikkerhetskontrollampen lyser konstant.

MERK
Ty verialarmen aktiver
ene
aktiveres
dørene
es hvis dør
låses manuelt og hvis fjernkontrollen
brukes.
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6. Kontroller at sikkerhetskontrollampen
blinker langsomt etter at den tennes ca.
30 sekunder fra det tidspunktet systemet
har statusen låst. Hvis låseknappen (LOCK)
på fjernkontrollen trykkes en gang til,
aktiveres tyverisikringen automatisk og
overstyrer forsinkelsen på 30 sekunder.
Sikkerhetskontrollampen befinner seg til
høyre for klokken. Se “SIKKERHETSINDIKATORLAMPE” stikkordregisteret.

Z AD
VARSEL
ADV
• Lås ikke bilen hvis noen skal bli
sittende i den.
• Barn eller dyr må aldri være i bilen
en tilsyn. T
emper
atur
en inne i bilen
ut
Temper
emperatur
aturen
uten
kan stige raskere og bli mye høyere
enn utenfor bilen.
Dette kan føre til alvorlig personskade
eller død.

HORN

SIRENEL
YD
SIRENELYD

Systemet avgir visuelt signal (blinking av
utvendige lys) og lydsignal (horn) i ca.
30 sekunder hvis en dør, bakluken eller
panseret åpnes uten bruk av nøkkelen eller
opplåsingsknappen på fjernkontrollen.

Hvis bilen har et ekstra tyverisikringssystem
forbundet med Thatcham-forsikring, har den
en innbruddsføler, helningsføler og føler for
glassknusing.

Slå av alarmlyden:
• Trykk på låseknappen eller opplåsingsknappen på fjernkontrollen.
• Lås opp førerdøren med en nøkkel.
(I enkelte land kan det hende at dette ikke
slår av hornet. Trykk på LOCK- eller
UNLOCK-knappen for å slå av lyden.)
Hvis uautorisert inntrenging fortsatt foreligger,
aktiveres alarmlyden og gjentas med
intervall.
Få inspisert systemet i et verksted hvis det
ikke fungerer som beskrevet ovenfor. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

Dette systemet overvåker kupeen ved bruk av
disse følerne og aktiverer sirenen hvis
inntrenging i kupeen registreres, dekkene
stjeles eller bilen taues uten at det er tilsiktet.
Slå av sirenen
• Trykk på låseknappen eller opplåsingsknappen på fjernkontrollen.
Hvis uautorisert inntrenging fortsatt foreligger,
aktiveres sirenen, og aktiveringen gjentas
med intervall.
MERK
Alarmen utløses hvis en dør åpnes med
en nøkkel mens tyverisikringsmodus er
aktivert.
Åpne en dør med UNL
OCK-knappen
UNLOCK
OCK
-knappen på
fjernkontrollen.
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MERK
Trykk lett på nøkk
elhullet eller vvarm
arm opp
nøkkelhullet
nøkkelen hvis ikke døren åpnes på grunn
av frossent nøkkelhull ved lave
ut
et
emper
atur
er
etemper
emperatur
aturer
er..
utet

Z AD
VARSEL
ADV

Hvis du ønsker å slå av det ekstra tyverisikringssystemet, trykker du på knappen i
taktrekket. Kontrollampen for utkoblet
tyverisikring tennes.

DEAKTIVERE MODUS FOR OPPLÅSING
AV DØRER og T
Y VERIAL
ARM
TY
VERIALARM

Når du aktiverer det ekstra tyverisikringssystemet ved å trykke på knappen
igjen, slukker kontrollampen for utkoblet
tyverisikring.

2. Trykk på og slipp opplåsingsknappen på
fjernkontrollen.

1. Lås opp førerdøren med nøkkelen. Eller,

• Lysdioden på fjernkontrollen blinker.
• Alle dørene låses opp.

Bruk ikke fjernkontrollen til å låse bilen
hvis noen skal bli sittende i bilen.

• Varselblinklyset blinker to ganger.

Fjernkontrollen aktiverer beskyttelsen
av kupeen, slik at sirenen utløses hvis
det registreres bevegelse inne i bilen.

I enkelte land kan alarmen utløses
hvis førerdøren låses opp med en nøkkel.
Husk å trykke på opplåsingsknappen på
fjernkontrollen for å låse opp dørene.

Barn eller dyr må aldri være alene i bilen.
Temper
atur
en inne i bilen kkan
an stig
e
emperatur
aturen
stige
raskere og bli mye høyere enn utenfor
bilen.
Dette kan føre til alvorlig personskade
eller død.

• Tyverialarmfunksjonen er deaktivert.

Automatisk dørlåsing
Hvis døren ikke åpnes eller motoren ikke
startes innen 30 sekunder etter at systemet
har blitt deaktivert med fjernkontrollen, låses
alle dørene automatisk og tyverialarmen
aktiveres igjen.
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FJERNKONTROLL

Utskifting av batteri

Alle fjernkontroller er elektronisk kodet for å
forhindre at andre fjernkontroller kan låse
opp bilen din.

Hvis lysdioden ikke tennes, kan fjernkontrollen
fortsatt brukes en stund. Det er imidlertid et
signal om at batteriet må skiftes.

Hvis du mister eller blir frastjålet fjernkontrollen, kan du kjøpe ny hos et autorisert
Chevrolet-verksted.

MERK

Ta med fjernkontrollen du fortsatt har til et
autorisert Chevrolet-verksted hvis du trenger
en ny eller ekstra fjernkontroller. Når det
autoriserte Chevrolet-verkstedet tilpasser den
nye fjernkontrollen til bilen din, må også den
gjenværende fjernkontrollen tilpasses den nye
koden
Når den nye fjernkontrollen er blitt
elektronisk kodet, kan ikke fjernkontrollen
som er blitt borte brukes til å låse opp bilen
din.
Opptil 4 fjernkontroller kan være tilpasset din
bil samtidig.

Bruk CR2032 (eller likeverdig) batteri ved
utskifting.
1. Åpne dekselet for hånd.
2. Ta ut det brukte batteriet. Unngå å berøre
kretskortet til andre komponenter.

3. Sett inn det nye batteriet. Pass på at
plussiden (+) vender opp mot holderen.
4. Lukk dekselet. Det skal høres at det går i
inngrep i nøkkeldelen.
5. Kontroller at fjernkontrollen fungerer for
bilen din.

Z FORSIKTIG
Unngå å berøre de flate overflatene på
batteriet med fingrene. Berøring
forkorter batteriets levetid.
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D Ø R LÅ S E R
MERK

Z AD
VARSEL
ADV

Brukte litiumbatterier kan skade miljøet.

Temper
atur
en inne i bilen kkan
an stig
e
emperatur
aturen
stige
raskere og bli mye høyere enn utenfor
bilen.

• Følg gjeldende lokale bestemmelser for
e batt
erier
håndt
ering av brukt
erier..
håndtering
brukte
batterier
• Skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

MERK
Følg disse rådene for å sikre at
fjernkontrollen virker som den skal:
• Pass på at du ikke mister fjernkontrollen på bakken.
• Ikke plasser tunge gjenstander oppå
fjernkontrollen.
• Hold fjernkontrollen borte fra vann og
dir
ekt
e sollys. T
ørk av fjernk
ontr
ollen
direkt
ekte
Tørk
fjernkontr
ontrollen
med en myk klut hvis den skulle bli
våt.

• La ikke barn eller dyr være i bilen
uten tilsyn.
Det medfører fare for alvorlige og
livstruende per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..
Barn kan bruke de elektriske vindusheverne, andre betjeningselementer eller sette bilen i bevegelse.
• La ikke nøkkelen stå i bilen hvis barn
er alene i bilen.
Det kan føre til alvorlig personskade
eller død.

Z FORSIKTIG
• Låse alle dørene og ta nøkkelen med
deg når bilen skal stå uten tilsyn.
asjon til ttyyver
Ulåst
e biler er en invit
ver..
Ulåste
invitasjon

Lås eller lås opp førerdøren ved å dreie
nøkkelen i nøkkelåpningen.
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Trekk i dørlåseknappen for å låse en dør fra
innsiden.

Du kan også låse eller låse opp dørene med
låseknappene i fordøren.

Trykk på dørlåseknappen for å låse opp en dør
fra innsiden.

Trykk til høyre på bryteren for å låse dørene.
Trykk til venstre på bryteren for å låse opp
dørene.

Trekk i dørhåndtaket for å åpne en dør fra
utsiden.
MERK
Dørstopperen og hengselen bør smøres
med fett regelmessig eller så fort det
høres støy når døren åpnes eller lukkes,
eller under kjøring.
Førerdøren og døren til forsetepassasjeren
kan åpnes ved å trekke i dørhåndtaket på
innsiden selv om dørene er låst med
dørlåseknappen.
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DØRLÅSBLOKKERING
Du kan sikre bilen ytterligere når du forlater
den ved å sette på blokkering av dørene. Alle
de elektriske låsene blokkeres elektrisk, slik
at ingen dør kan åpnes selv om noen trenger
seg inn ved å knuse en rute.

Z AD
VARSEL
ADV
Bruk ikke dørlåsblokkeringen hvis noen
befinner seg inne i bilen. Dørene kan
ikke låses opp fra innsiden.
Koble inn blokkeringen:
• Trykk to ganger etter hverandre på
låseknappen (LOCK). Trykk én gang på
låseknappen (LOCK) for å låse bilen, og
trykk en gang til (innen tre sekunder) for
å koble inn dørlåsblokkeringen.
• Sett nøkkelen i låsen i førerdøren, og
drei den kontinuerlig mot bakparten av
bilen to ganger. Det vil si én gang for å
låse dørene, og én gang for å koble inn
dørlåsblokkeringen.

Blokkeringen kobles ut ved å trykke på
opplåsingsknappen (UNLOCK) på fjernkontrollen. Dette låser opp dørene.
MERK
Blokkeringsfunksjonen virker når alle
dørene og bakluken er lukket.

MERK
Dørlåsblokkeringen deaktiveres når
dørene låses opp på vanlig måte.

SENTRALLÅS
Sentrallåsen kan aktiveres fra førerdøren.
Med dette systemet kan alle dørene og
bakluken låses og låses opp fra førerdøren,
enten ved bruk av nøkkelen eller med
fjernkontrollen (fra utsiden av bilen), eller
med dørlåsbryteren (innenfra).
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BARNESIKRING I DØRENE

Aktivere barnesikringen i dørene:

Bilen har barnesikring i begge bakdørene.
Barnesikringen hindrer åpning av bakdørene
fra innsiden ved å trekke i dørhåndtaket.

1. Åpne bakdøren som skal låses.

Z FORSIKTIG
• Trekk ikk
e i det innvendig
e dørhåndikke
innvendige
taket når barnesikringen står i låsestilling.
Det kan skade håndtaket.

2. Lokaliser barnesikringsbryteren på kanten
av døren, nær midten.
3. Sett nøkkelen i låsen over merket for
sikkerhetslåsen til bakdøren, og drei den
til vannrett stilling.
4. Lukk døren.
MERK
Hver dør har en slik lås.
Hver av barnesikringene må aktiveres
manuelt og for seg, på venstre og høyre
side.

Lås opp døren fra innsiden og åpne den fra
utsiden når en dør med aktivert barnesikring
skal åpnes.
Barnesikringen oppheves ved å sette
nøkkelen i åpningen og dreie den til loddrett
stilling.
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ELEKTRISKE
VINDUSHEVERE
De elektriske vindusheverne kan betjenes med
bryterne i dørpanelene når tenningsbryteren
står på ACC eller ON.

Z AD
VARSEL
ADV
Barn kan bruke de elektriske vindusheverne og bli fastklemt.
• Ta ut nøkk
elen når du fforlat
orlat
er bilen,
nøkkelen
orlater
og la ikke barn være alene i bilen uten
tilsyn.
Feil eller utilsiktet bruk av de elektriske
vindusheverne kan føre til alvorlige eller
livstruende per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..

Løft bryteren opp for å heve vinduet.
Trykk på bryteren for å senke vinduet.
Slipp bryteren når vinduet har nådd ønsket
stilling.

Z AD
VARSEL
ADV
Kroppsdeler på utsiden av bilen kan bli
truffet av forbikjørende.
• Hold hele kroppen inni bilen.

MERK
Vinduene bak åpnes ikke helt.

Vinduene kan betjenes i opptil 10 minutter
eller til en dør åpnes når tenningsbryteren
står på LOCK eller nøkkelen tas ut av
tenningsbryteren.
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AUT
OMA
TISK NED
UTOMA
OMATISK

AUT
OMA
TISK OPP
/NED
UTOMA
OMATISK
OPP/NED

Klemsikring

Vinduet på førersiden er utstyrt med en
automatisk ned-funksjon.

Vinduet på førersiden er utstyrt med en
automatisk opp/ned-funksjon.

Vinduet senkes ved å trykke hardt på
bryteren, og deretter slippe den. Vinduet
åpnes automatisk helt. Du kan stoppe
vindusbevegelsen ved å trykke på bryteren
igjen.

Trykk bryteren helt ned for å åpne vinduet helt
automatisk. Trekk bryteren helt opp for å
lukke vinduet helt automatisk. Ved automatisk
drift åpnes eller lukkes vinduet helt selv om
du slipper bryteren.

Hvis det registreres en hindring mens
førervinduet lukkes automatisk, åpnes vinduet
automatisk minst 11 cm.

Vinduet heves ved å trekke opp og holde
bryteren. Du stopper vinduet ved å slippe
bryteren.

Du kan stanse vinduet i ønsket posisjon mens
den er i bevegelse hvis du trekker bryteren
opp eller skyver den ned motsatt av
bevegelsesretningen.

Z AD
VARSEL
ADV
Klemmesikringen kan kobles ut hvis
den brukes seks ganger etter hverandre.
Ikke bruk vindusbryteren uten grunn.
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BAKLUKE
LÅSEKNAPP FOR ELEKTRISKE
VINDUSHEVERE
Med denne knappen kan knappene for
vindusheverne bak og vindusheveren for
passasjersetet foran låses. Når låsen er på,
kan vindusheverne bak og på passasjersiden
foran bare betjenes fra betjeningspanelet for
vinduet på førersiden.

Z AD
VARSEL
ADV
Barn kan bruke de elektriske vindusheverne og bli fastklemt. Dette kan
medføre alvorlig eller livstruende skade
på barnet.
• Bruk vindusheverlåsen når du har
barn i baksetet.

Åpne bakluken ved å sette nøkkelen i
nøkkelhullet og dreie mot urviseren. Trekk
opp håndtaket over nummerskiltet, og løft
bakluken.
Steng bakluken ved å trykke den ned til den
festes.
Bakluken kan låses og låses opp med
sentrallåsen. Se “Sentrallås” i stikkordregisteret.
Pass på at ikke du eller andre personer har
hender og andre kroppsdeler i nærheten av
bakluken når den lukkes.

Z FORSIKTIG
Kontroller at det ikke finnes hindringer
før du åpner eller lukker bakluken.
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Z AD
VARSEL
ADV
Ved kjøring med åpen bakluk
e eller bakrut
e
bakluke
bakrute
kan eksosgass sive inn i kupeen.
• Kjør ikke med åpen bakluke. Hvis du må
kjøre med åpen bakluke eller bakrute,
skal du stenge alle de andre vinduene,
sett
e på “FRISKL
UFT
STILLING
sette
“FRISKLUFT
UFTS
TILLING””, åpne
ventilasjonsdysene i midten og på
sidene og sette viften på høy hastighet
(se “VENTILASJON” i stikkordregisteret).
Eksosgass er giftig og kan forårsake
personskade eller død.

UTLØSERKNAPP FOR BAKRUTE
Bakruten kan også åpnes ved å trykke inn
utløserknappen i førerdøren.
Bakruten kan også åpnes ved å trykke på
bakruteknappen på fjernkontrollen. Se
“SENTRALLÅS MED FJERNKONTROLL” i
stikkordregisteret.

Etter åpning skal du holde i håndtaket på
bakruten og løfte den.
Steng bakruten ved å trykke den ned til den
festes. Det låses automatisk.

Z FORSIKTIG
• Bruk ikke utløserknappen for bakruten
når bilen er i bevegelse.
• Bilen må ikke kjøres med åpen bakrute.
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PA N S E R
Åpne panseret:
1. Trekk i utløserhendelen nede på venstre
side av instrumentpanelet.

2. Stikk hånden inn under fremre kant av
panseret og trykk på spaken for utløsing
av panseret oppover.
3. Løft panseret forsiktig. Panseret holdes
oppe av to dempere.

Lukke panseret:
1. Pass på at dine og andre personers hender
eller andre kroppsdeler er i god avstand
fra motorrommet og kantene mellom
panser og karosseri.
2. Senk panseret, og la det falle fra en høyde
på ca 30 cm.
3. Kontroller at panseret er ordentlig låst.

Z AD
VARSEL
ADV
Ta alltid ffølg
ølg
ende fforholdsr
orholdsr
egler
ølgende
orholdsregler
egler::
• Trekk i ffork
ork
ant av panser
et ffor
or å kkononorkant
panseret
trollere at det er ordentlig låst før du
kjører bilen.
e i panserutløser
en når bilen
• Trekk ikk
ikke
panserutløseren
er i bevegelse.
• Bilen må ikke beveges når panseret er
åpent. Når panseret er åpent, hindrer
det sikten for bilføreren.
Betjening av bilen med åpent panser kan
føre til kollisjon med skade på bilen eller
annen materiell skade, personskade eller
død som følge.
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I N N V E N D I G B E LLY
YSNING
Z AD
VARSEL
ADV
• Unngå å bruke kupélyset og kartlysene
under kjøring i mørket.
Når det er lys i kupeen, reduseres sikten
ved kjøring i mørke, og det kan føre til en
kollisjon.

KUPÉL
YS
UPÉLY

K AR
TL
YS
ARTL
TLY

Trykk på knappen for å slå på kupélysene.

Trykk inn knappen for å tenne kartlyset foran.

Trykk på knappen igjen for å slå av lysene.

Trykk på knappen igjen for å slukke lyset.

Midtre/bakre kupélys begynner å lyse når du
åpner en dør eller bakluken. Hvis du fortsetter å
åpne en dør eller bakluken, er lyset på i ca.
10 minutter. Hvis alle dørene og bakluken er
lukket, dempes lyset gradvis etter ca.
10 sekunder istedenfor å slås av umiddelbart.
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Du kan deaktivere kupélysene (når knappen
ikke er trykket inn), terskellys foran og
nøkkelhullbelysningen ved å trykke på
knappen.

LYS I DØR
TRINN F
OR
AN
DØRTRINN
FOR
ORAN

SOLBRILLEHOLDER

Terskellyset foran tennes når du åpner en dør.
Hvis du fortsetter å åpne en dør, er lyset på i
ca. 10 minutter. Hvis alle dørene er lukket,
fortsetter lyset å lyse i ca. 10 sekunder for
deretter å slukke.

Solbrilleholderen bak kartlyset åpnes ved å
trykke nede på dekselet.

Terskellyset foran kan slås av med én gang
ved å trykke på knappen i taket.

Holderen lukkes ved å trekke dekselet opp og
trykke det i lås.
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ELEKTRISK BETJENT SOL
TAK
SOLT
Det elektriske soltaket kan betjenes når
tenningsbryteren står på ACC eller ON.

Z FORSIKTIG
Ta alltid ffølg
ølg
ende fforholdsr
orholdsr
egler
ølgende
orholdsregler
egler::
• Pass på at ingen kroppsdeler eller
gjenstander befinner seg i soltakåpningen.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer
i soltakåpningen før du åpner eller
lukker soltaket.
• Du må ikke plassere tunge gjenstander
på eller rundt soltaket.
• Pass på at soltaket utvendig er rent.
• Steng soltaket helt når du skal forlate
bilen uten tilsyn.
Alle i bilen må, som alltid ellers, bruke
sikkerhetsbelte enten soltaket er åpent
eller lukket.
Hvis ikke disse forholdsreglene følges, kan
det føre til personskader eller skader på
bilen.

SKY
VE SOL
TAKET
SKYVE
SOLT

VIPPE SOL
TAKET
SOLT

• Trykk bryteren bakover for å åpne soltaket.
Den åpnes automatisk til omtrent 350 mm
til du trykker bryteren forover, opp eller ned.
Hvis du trykker bryteren bakover én gang til,
åpnes soltaket helt.

• Soltaket vippes opp ved å trykke bryteren
oppover og holde den der. Slipp bryteren når
soltaket har nådd ønsket stilling.

• Steng soltaket ved å trykke bryteren forover,
oppover eller nedover og holde den der.
Slipp bryteren når soltaket har nådd ønsket
stilling.

• Soltaket settes i opprinnelig stilling igjen ved
å trykke bryteren nedover og holde den der.
Slipp bryteren når soltaket har nådd ønsket
stilling.
MERK
Soltaket kan betjenes i opptil 10 minutter
eller til en dør åpnes når tenningsbryteren
står på LOCK eller nøkkelen tas ut av
tenningsbryteren.

Z FORSIKTIG
Kontroller jevnlig om det er skitt i
st
yr
eskinnen, og rreng
eng
jør den ved behov
styr
yreskinnen,
engjør
behov..
Skitt rundt gummitetningen til soltaket
kan føre til støy når soltaket betjenes.
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DIGIT
A L K LLO
OKKE
TA
Klokken viser tiden når tenningsbryteren står på
ACC eller ON. Den digitale klokken har tre
justeringsknapper.
H: knapp ffor
or timer
timer..
• Flytt 1 time frem ved å trykke på H-knappen.
• Trykk på H-knappen og hold den inne til riktig
time vises hvis du ønsker å stille klokken mer
enn én time frem.
M: knapp ffor
or minutter
minutter..
• Trykk på M-knappen for å stille klokken
1 minutt frem.
• Trykk på M-knappen og hold den inne til riktig
minutt vises hvis du ønsker å stille klokken
mer enn ett minutt frem.

S: innstillingsknapp
Trykk på S-knappen for å stille tiden på nærmeste
time.
• Hvis du f.eks. trykker på knappen når klokken
er mellom 8.00 og 8.29, stilles displayet
tilbake til 8:00.
• Hvis du f.eks. trykker på knappen når klokken
er mellom 8.30 og 8.59, stilles displayet
tilbake til 9:00.

MERK
Husk å stille klokken på nytt hver gang du
kobler fra og kobler til batteriet eller skifter
en sikring.

SIGARETTENNER OG
ONT
AKT
KO
TA
TILBEHØRSK
Z FORSIKTIG
Røret til en sigarettenner som er i bruk,
kan bli svært varmt.
• Røret til sigarettenneren må ikke
berøres, og barn må ikke bruke eller leke
med sigarettenneren.
et kkan
an fforår
Varmeelement
orår
sak
e per
sonarmeelementet
orårsak
sake
personskader og skade på bilen eller annen
materiell skade.
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Bruke sigarettenneren:
• Sett tenningsbryteren på ACC eller ON.
• Skyv lighteren helt inn.
Sigarettenneren spretter automatisk ut når den
er klar til bruk.

Z FORSIKTIG
Overoppheting av sigarettenneren kan
føre til skade på både varmeelementet og
lighteren.
• Ikke hold i sigarettenneren mens den
varmes opp.
Det kan føre til at sigarettenneren overopphetes.

Z FORSIKTIG
Det kan være farlig å forsøke å bruke en
sigarettenner som ikke fungerer som den
skal.
• Hvis den oppvarmede sigarettenneren
ikk
e spr
ett
er ut innen 30 sekunder
al
ikke
sprett
etter
sekunder,, sk
skal
du trekke den ut og be et verksted
reparere den. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.
Det kan føre til personskader og skader på
bilen.
Sigarettenneren kan brukes i opptil
10 minutter eller til en dør åpnes når tenningsbryteren står på LOCK eller nøkkelen tas ut
av tenningsbryteren.

STR
ØMUTT
AK F
OR TILBEHØR
STRØMUTT
ØMUTTAK
FOR
Stikkontaktene kan brukes til elektrisk utstyr
som mobiltelefon, elektrisk barbermaskin osv.
Stikkontakten for tilbehør befinner seg under
koppholderne bak. Bilen har ytterligere én
stikkontakt for tilbehør til venstre i bagasjerommet.
Trekk av dekselet for å bruke stikkontakten.
Sett på dekselet igjen når stikkontakten ikke
er i bruk.
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ASKEBEGER SOM KAN
TA S U T
Z FORSIKTIG
Batteriet kan lades ut.
• Slå av elektrisk utstyr som ikke brukes
over lengre tid.
Dette forhindrer skade på batteriet.

MERK
Maksimum for strømuttaket er 12 V 10 A. Strømtilførselen slås automatisk av
hvis du bruker elektrisk utstyr som
overstiger 12 V - 10 A. Bruk bare utstyr som
er i henhold til spesifikasjonene.
Sikringen går hvis den automatiske
utkoblingen aktiveres.

Z FORSIKTIG
Kan antennes av sigaretter og lignende.
• Papir eller annet brennbart materiale må
ikke legges i askebegeret.
Brann i et askebeger kan føre til personskade og skade på bilen eller annen
materiell skade.

Askebegeret kan settes i koppholderen foran.
Åpne askebegeret ved å løfte opp askebegerdekselet. Steng dekselet godt etter at askebegeret
har vært i bruk.
Når askebegeret skal tømmes, dreier du den
øvre delen av askebegeret lett mot venstre og
tar det ut.
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BR
Y T E R FFO
O R S E T EEV
VA R M E R
RY
Setevarmerbryterne befinner seg under
midtkonsollboksen.
Varme opp setet:
1. Slå tenningen på.
2. Trykk inn bryteren for det setet du vil varme
opp. Kontrollampen i knappen tennes.
Trykk på bryteren igjen for å slå setevarmeren
av. Kontrollampen i knappen slukker.

HORN
Z AD
VARSEL
ADV
Overdreven bruk av setevarmeren kan føre
til at personen som sitter i setet brenner
seg, eller at ømfintlige klesplagg ødelegges.
• Unngå å la setevarmeren stå på for
lenge hvis du har på deg skjørt eller
bukse i tynt materiale.

Z FORSIKTIG
Varmeelement
ene inne i ffor
or
set
ene kkan
an
armeelementene
orset
setene
skades.
• Forsetene må ikke utsettes for harde
slag eller støt.

Z FORSIKTIG
Hvis temperaturen fortsetter å stige, skal
du slå av bryteren og få undersøkt
systemet i et verksted. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Hornet brukes ved å trykke på hornsymbolene
på sidene av rattet.
Hornet kan brukes uansett stilling på tenningsbryteren.
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KOPPHOLDERE

HANSKEROM

Koppholderne befinner seg i midtkonsollen og i
armlenet i andre seterad.

Z FORSIKTIG

Skilleveggen kan fjernes hvis du ønsker å
oppbevare større gjenstander.

Koppholderen bak brukes ved å trykke inn
knappen over koppholderen. Koppholderen bak
spretter automatisk ut.

Et åpent hanskerom representerer fare ved
en eventuell kollisjon eller bråbremsing.

Når skilleveggen er tatt ut, skal du oppbevare
den i det venstre sporet til hanskerommet.

• Kjør ikke med hanskerommet åpent.
Et åpent hanskerom kan føre til personskader og skade på bilen ved en eventuell
kollisjon.
Åpne hanskerommet ved å trekke den nedre
enden av håndtaket opp, og hanskeromslyset
slås på. Lukk hanskerommet ved å trykke hardt,
og hanskeromslyset slås av.
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KO N S O L L B O K S
KONSOLLBOKS FORAN
Konsollboksen åpnes ved å trekke opp hendelen
og løfte lokket.
Boksen lukkes ved at du senker lokket og trykker
det ned til det festes.

KO R
THOLDER
RT
Du kan bruke en annen oppbevaringsplass ved å
trykke og skyve på hendelen på koppholderne.

Kortholderen brukes ved å sette et kort inn i
åpningen.
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MYNTHOLDER

BAGASJEROMSDEKSEL

Myntholderen åpnes ved å trekke håndtaket på
myntholderrommet mot deg.

Bagasje eller annen last i bagasjerommet kan
skjules ved hjelp av bagasjeromstrekket.

Myntholderen stenges ved å trykke hardt på
dekselet.

Du setter på trekket ved å dra håndtaket til
trekket mot deg og sette holderen i hullene på
begge sider av baklukeåpningen.
Trekket tas av ved å dra håndtaket litt mot deg
og deretter slippe det. Bagasjeromstrekket dras
automatisk inn.

SKUFF UNDER
PASS
ASJERSETET F
OR
AN
ORAN
ASSASJERSETET
FOR
Når skuffen under passasjersetet skal brukes,
trekker du forkanten av skuffen i retning
instrumentpanelet. Skyv skuffen mot setet for
å sette det tilbake i opprinnelig stilling.
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NETT TIL
GASJER
O M S G U LLV
VET
AG
RO
BA
Med gulvnettet hindrer du at små gjenstander i
bagasjerommet forskyves ved skarpe svinger
eller bråstart og -stopp.
Fest de fire krokene til nettet i metallringene i
hjørnene på gulvet.

BAGASJENETT
Små gjenstander kan oppbevares i bagasjenettet, som leveres som ekstrautstyr.
Nettet monteres ved å feste løkkene i øvre hjørne
av nettet i begge festene på bakkledningen og
feste to nettkroker i metallringene i hjørnene
nede på gulvet.

Z FORSIKTIG
Bagasjenettet er beregnet for små
gjenst
ander
jenstander
ander..
• Du må ikke oppbevare tunge gjenstander
i bagasjenettet.

O P P B EEV
VA R I N G S P LA S S
U N D E R G U LLV
VET
Bilen har oppbevaringsplass under bagasjeromsgulvet. Du kommer til denne oppbevaringsplassen
ved å trekke gulvmatten opp.

Z FORSIKTIG
Gjenst
andene som leg
ges her
e
Gjenstandene
legg
her,, må ikk
ikke
rage over oppbevaringsrommet. Det kan
føre til skade på oppbevaringsrommet eller
bagasjeromsgulvet.
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O P P B EEV
VA R I N G
I BAGASJEROMMET
Oppbevaringsbrett finnes på begge sider av
bagasjeromsgulvet.

SOLSKJERMER
Bilen har polstrede solskjermer for å beskytte
føreren og passasjerene mot skarpt sollys.

P A S SSASJERHÅND
ASJERHÅND
TA K M E D
ASJERHÅNDT
KLESKROK

Solskjermene kan svinges opp og ned og til
siden.

Bilen har hjelpehåndtak over passasjerdøren
foran og over bakdørene. Håndtaket over
bakdørene er utstyrt med kleskroker.

Sminkespeilet (begge sider) og billettholderen
(førersiden) befinner seg på baksiden av
solskjermen.

Støttehåndtakene brukes ved å trekke dem
ned og holde dem. Håndtakene svinges
automatisk opp når de slippes.

Når dekselet til sminkespeilet åpnes, tennes
lyset på solskjermen.

Passasjerer kan bruke håndtakene som hjelp
ved inn-/utstigning av bilen, eller som støtte
under kjøring i høy hastighet.

Hvis din bil har solskjermforlengelse, kan du
løsne solskjermen fra midtfestet og skyve den
langs stangen fra side til side.
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TA K S T
AT I V
TA
Z FORSIKTIG
Gjenstander som henges på passasjerhåndtakene, kan hindre bilførerens sikt.
• Ikke heng noe på passasjerhåndtakene
er der
hvis det ikk
e er kleskr
ok
ikke
kleskrok
oker
der..
Når bilførerens sikt reduseres, kan det føre
til ulykker som medfører personskader og
skade på bilen eller annen materiell skade.

Takstativet kan brukes til komfortabel transport
av ekstra bagasje eller uhåndterlig last som
sykler, som er bedre å transportere på utsiden
av enn inne i bilen. Takstativet har sideskinner
som festes til taket. Oppsøk et autorisert
verksted for råd og informasjon om bestemmelser som gjelder for kjøring med taklast.
Pass på å fordele lasten jevnt på side- eller
tverrskinnene. Du må ikke transportere noe rett
på taket.
Et takstativ med last endrer bilens tyngepunkt.
Kjør forsiktig ved sidevind, og kjør ikke med høy
hastighet.
Kontroller ofte at lasten er sikkert festet, slik at
du unngår skade på eller tap av last under
kjøring.

Z AD
VARSEL
ADV
• Hvis du frakter noe på taket som er
lengre eller bredere enn takstativet, kan
vinden tta
a ttak
ak i last
en når du kjør
er
lasten
kjører
er..
Dette kan føre til at du mister
kontrollen over bilen. Lasten kan løsne
brått og føre til farlige situasjoner og
skade på bilen. Det du frakter på taket
må aldri være lengre eller bredere enn
takstativet.
er bilens ttyng
yng
depunkt
• Taklast endr
endrer
yngdepunkt
depunkt.. Kjør
ikk
e med høy hastighet
ær ffor
or
siktig
hastighet.. V
ikke
Vær
orsiktig
ved kjøring i sidevind. Hvis denne
sikkerhetsregelen ikke følges, kan det
føre til skade på bilen og personskade.
• Maksimumsbelastningen på takstativet er 100 kg. Bilens maksimale
belastning må ikke overskrides når du
laster den.
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ANTENNE
Antennen er plassert i sidevinduet bak og i
bakruten. Pass på at det ikke blir riper på
innsiden av ruten og at ledningene i ruten ikke
skades. Hvis den innvendige glassflaten skades,
kan det forstyrre mottaket av radiosignaler.

Z FORSIKTIG
Bruk av barberblad eller en annen skarp
gjenstand på innsiden av ruten kan svekke
radiomottaket. Eventuelle reparasjoner
dekkes ikke av garantien. Ikke rengjør
innsiden av vinduet med skarpe gjenander
st
stander
ander..
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3–2 KJØRING

INNKJØRING

VIKTIG FØR KJØRING

Følg disse forholdsreglene under innkjøringen, det
vil si noen hundre kilometer, for best mulig ytelse
og økonomi og for å forlenge bilens levetid.

FØR DU SETTER DEG I BILEN

• Unngå å gi full gass under start.
• La motoren varmes opp før kjøring.
• Rus ikke motoren.
• Unngå bråbremsing, unntatt i nødsituasjoner.
Dette sikrer korrekt innkjøring av bremsene.
• Unngå bråstart, plutselig akselerasjon og å
kjøre lenge med høy hastighet, slik at du
unngår skade på motoren og sparer på
drivstoffet.
• Unngå å gi full gass i lave gir.
• Tau ikke andre biler.

FØR KJØRING

Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

• Kontroller at alle lyspærer til utvendige
lys er i or
den, og at lykt
er
g
orden,
lykter
er,, signalanleg
signalanlegg
og varsellamper er rene og virker som
de skal.
Ved å ffølg
ølg
e disse fforholdsr
orholdsr
eglene unngås
ølge
orholdsreglene
ulykker som kan medføre personskade
eller skade på bilen.

Løse gjenstander på instrumentpanelet
eller foran bakruten kan hindre sikten.

• Kontroller at alle vinduer og alle innvendige
og utvendige speil, lyspærer og lykter er rene
og virker som de skal.
• Kontroller under bilen om det er tegn til
lekkasje.
• Kontroller nivået på motoroljen og andre
væsker i motorrommet.
• Kontroller dekkene visuelt for skade og feil
dekktrykk og eventuelle fremmedlegemer i
mønsteret.
• Foreta nødvendige korreksjoner.

• Ta bor
jenst
ander på
bortt alle løse ggjenst
jenstander
instrumentpanelet og foran bakruten.
Løse gjenstander kan også kastes rundt
og treffe personene i bilen ved en
bråbremsing eller kollisjon og forårsake
personskade eller skade på bilen.
• Forviss deg om at du har gjort deg kjent med
bilen, bilens utstyr og trygg betjening.
• Juster setet til komfortabel sittestilling.
• Juster sidespeilene og kupéspeilet.
• Kontroller at alle i bilen har festet sikkerhetsbeltene.
• Kontroller at varsellampene virker når
tenningen slås på.

KJØRING 3–3

• Kontroller alle målerne på instrumentpanelet.

UNDER KJØRING

• Løs parkeringsbremsen, og kontroller at
statuslampen for parkeringsbremsen slukker.

Som fører av bilen har du ansvar for din egen
og dine passasjerers sikkerhet, og for sikkerheten
til dine medtrafikanter. Du må være fullt
konsentrert om kjøringen for å kunne ivareta
sikkerheten. De fleste bilkollisjoner skyldes at
føreren har vært uoppmerksom eller er blitt
distrahert. Bilføreren må alltid være fullt
konsentrert om veien og trafikken og annet i
veibanen.

Z AD
VARSEL
ADV
• Forviss deg om at alle har festet
sikk
erhetsbelt
ene ffør
ør kjør
etur
en st
ar
sikkerhetsbelt
erhetsbeltene
kjøretur
eturen
star
artter
er..
oller at alle vinduer
• Kontr
ontroller
vinduer,, sidespeilene
og lyktene er rene og virker som de skal.

Z FORSIKTIG
Kontroller at passasjerer eller last fordeles
jevnt i bilen - i passasjersetet foran, i 2. og
3. rad.

Bruk av håndholdte mobiltelefoner er en av de
viktigste årsakene til at oppmerksomheten
avledes fra trafikken. Studier har vist at bruk av
håndholdte mobiltelefoner under kjøring øker
faren for å bli innblandet i en ulykke. Minst én
vitenskapelig studie konkluderte med at bruk av
telefon - enten håndholdt eller håndfri - øker
faren for kollisjon med 400 %.
Bruk av telefon, radiosender og -mottaker eller
elektronisk utstyr som datamaskiner, lommeplanleggere, spill, video, eller GPS og annet
navigasjonsutstyr øker faren for kollisjon. Vi
fraråder bruk av slikt utstyr mens du kjører.
Forbud mot bruk av håndholdte telefoner under
kjøring av motorkjøretøy er innført i noen land
og vurderes i andre land.

Z AD
VARSEL
ADV
Sikker kjøring krever full konsentrasjon av
bilføreren, i tillegg til god vurderingsevne
og sunn fornuft. Unngå eller minimer
elementer som kan avlede oppmerksomheten fra kjøringen. Eksempler på
forstyrrelser under kjøring:
•
•
•
•
•

sv
ar
e når mobilt
elef
onen ring
er
svar
are
mobiltelef
elefonen
ringer
er,,
ringe med mobiltelefonen,
justere setet, rattet eller speilene,
bruk
e annet elektr
onisk utst
yr
elektronisk
utstyr
yr,,
bruke
slå opp i kartbøker eller annet materiale,
(fortsettelse)
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DRIVSTOFF
ANBEF
AL
T DRIV
ST
OFF
ANBEFAL
ALT
DRIVST
STOFF

Bruk ikke metanol

(fortsettelse)
• å ta av eller feste sikkerhetsbeltet,
• lete etter småpenger når du nærmer deg
en bomstasjon, eller
• andr
e handling
er som avleder oppmerk
andre
handlinger
oppmerk-somheten fra kjøringen.
Slike handlinger innebærer en betydelig
økning av faren for kollisjon som kan
medføre personskade eller død.

Bruk bare blyfritt drivstoff med oktantall
RON 95.

Drivstoff som inneholder metanol skal ikke
brukes på din bil.

Drivstoffkvaliteten og tilsetninger i drivstoffet
virker inn på motorens effekt, kjøreegenskaper
og levetid.

Denne typen drivstoff kan redusere bilens ytelse
og skade komponenter i drivstoffsystemet.

Planlegg kjøreturen i størst mulig grad, slik
at du unngår at oppmerksomheten
avledes fra trafikken. Hvis slike gjøremål
er absolutt nødvendige under kjøreturen,
bør du vente til du har stanset bilen på et
trygt sted.

• Bruk av drivstoff med oktantall under
RON95 kan skade motoren. (I enkelte
land kan det være mulig å bruke blyfritt
drivstoff med RON91. Kontakt autorisert
verksted for mer informasjon.)
• Bruk av blyholdig drivstoff skader
eksosanlegget og fører til at garantien
ikk
e leng
er ggjelder
jelder
ikke
lenger
jelder..

Z AD
VARSEL
ADV

Drivstoff med for lavt oktantall kan føre til
motorbank.

Z FORSIKTIG

Z FORSIKTIG
Bruk av metanol kan skade drivstoffsystemet. Skader grunnet bruk av feil
drivstoff dekkes ikke av garantien.
Kjøring i utlandet
Hvis du skal kjøre din bil i utlandet:
• Følg alle bestemmelser for registrering og
forsikring.
• Kontroller at egnet drivstoff er tilgjengelig.

MERK
Tappepist
olene ffor
or blyholdig drivst
off er
appepistolene
drivstoff
større og passer ikke i tankpåfyllingsrøret
på bilen din. Dette for å hindre utilsiktet
off
fylling av blyholdig drivst
drivstoff
off..

KJØRING 3–5

DRIVSTOFF FOR DIESELMOTORER

Z FORSIKTIG

PÅF
YLLING A
V DRIV
ST
OFF
ÅFYLLING
AV
DRIVST
STOFF
1. Stans motoren.

Bare diesel som oppfyller spesifikasjonene i DIN
EN 590 må brukes på dieselmotoren. Bruk ikke
marine dieseloljer, fyringsolje eller helt eller delvis
plantebasert dieseldrivstoff som rapsolje eller
biodiesel, Aquazole eller lignende vann/dieselemulsjoner.

Motoren og katalysatoren kan få alvorlig
skade ved påfylling av uegnet
drivstoffkvalitet eller feil drivstofftilsetninger i drivstofftanken.

Flyteegenskapene og filtrerbarheten til dieselen
er temperaturavhengig.

Z FORSIKTIG

2. Lås opp dørene ved å trykke på dørlåsbryteren
i førerdøren. Se “DØRLÅSER” stikkordregisteret for mer informasjon. Tankpåfyllingsdekselet kan åpnes for hånd.
Tankpåfyllingsdekselet befinner seg på bak
til venstre på bilen.

Pass på å fylle på riktig drivstoff (bensin
eller diesel).

MERK

Dieseldrivstoff med forbedrede egenskaper for
lave temperaturer finnes derfor på markedet om
vinteren. Pass på at du fyller tanken med
vinterdrivstoff før vinteren.

Det kan føre til stor skade på bilen hvis du
fyller bensin på en bil med dieselmot
or
dieselmotor
or..
Hvis bilen har dieselmotor: Se informasjon
om riktig drivstoff på tanklokket.

Tr ykk lett på ttank
ank
dek
selet hvis det er
ankdek
dekselet
vanskelig å åpne når det er kaldt ute.
Deretter prøver du å åpne det igjen.

3–6 KJØRING

3. Drei tankpåfyllingslokket langsomt mot
venstre. Hvis du hører en vislelyd, skal du
vente til den opphører før du skrur lokket
helt av.
4. Ta av lokket. Lokket festes til bilen. Sett
lokket i holderen på innsiden av tankdekselet.

Z AD
VARSEL
ADV

Z FORSIKTIG

Drivstoffdamp er svært lett antennelig.

Unngå bensinsøl på lakkerte flater på bilen.

• Åpen ild og gnister må ikke komme i
nærheten av bensin. Røyking forbudt!
• Slå av motoren.
yr
an du få alvorlig
e
Hvis bensindamp ttar
ar ffyr
alvorlige
yr,, kkan
brannskader og det kan bli skader på bilen.

• Hvis du søler bensin på bilen, skal
området snarest mulig skylles med rent,
kaldt vann.
Bensin kan skade lakken.

5. Sett på lokket etter at du har fylt drivstoff.
Skru lokket mot høyre til du hører flere klikk.
6. Steng Tankpåfyllingsdekselet.

KJØRING 3–7

JUSTERE SPEILENE
Fyll drivstoff fra fat eller bærbare beholdere

Z AD
VARSEL
ADV
Drivst
offt
ank
er
er må ha
Drivstofft
offtank
anker
er,, pumper og slang
slanger
jordforbindelse av sikkerhetsmessige
år
sak
er
et som by
gges
årsak
saker
er.. S
Sttatisk elektrisit
elektrisitet
byg
opp kan antenne bensindampen. Du kan
brenne deg, og bilen kan skades.
Ta alltid ffølg
ølg
ende fforholdsr
orholdsr
egler
ølgende
orholdsregler
egler::
• Bruk jordede pumper med integrerte
jordede slanger og beholdere når du
fyller drivstofftanken.
• Fyll ikke beholderen mens den er inne i
bilen, bare når den står på bakken.
• Sett påfyllingspistolen slik at den
berører innsiden av fylleåpningen før du
starter påfyllingen. Oppretthold
kontakten til fyllingen er fullført.
• Åpen ild og gnister må ikke komme i
nærheten av bensin. Røyking forbudt!

ELEKTRISK BETJENTE SIDESPEIL
Juster sidespeilene slik at du kan se begge sider
av bilen, og begge sider av veien bak deg.
Sidespeilene kan justeres opp eller ned og til
venstre eller høyre ved hjelp av speilbryteren som
er plassert på førersiden av instrumentpanelet,
under sideventilasjonsåpningene. Tenningsbryteren må stå på ACC eller ON for å kunne
justere speilene. Speilene kan fortsatt justeres i
opptil 10 minutter eller til døren åpnes når
tenningsbryteren står på LOCK eller nøkkelen er
tatt ut av tenningsbryteren.

1. Velg speilet som skal justeres ved å skyve
valgbryteren til “L” for venstre speil og “R”
for høyre speil.
2. Juster valgt speil opp, ned, venstre eller høyre
med tilsvarende side av justeringsknappen.
Sidespeilene er konvekse og er merket med en
etikett med følgende informasjon:
DET DU SER I SPEILET ER NÆRMERE ENN
DET SER UT SOM.
Bruk sidespeilet for å få bedre oversikt over
trafikken bak bilen din.
Bruk kupéspeilet for å fastslå størrelsen på og
avstanden til gjenstander som reflekteres i
sidespeilet.
Hvis du bare bruker de to (konvekse) speilene,
kan du feilbedømme størrelsen på og avstanden
til kjøretøy bak deg.
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Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

• Pass alltid på at speilene er riktig
justert, og bruk dem aktivt under
kjøring for å holde øye med gjenstander
og andre biler i trafikken.
Feilbedømming av avstanden mellom bilen
og andre gjenstander kan føre til en
kollisjon med skade på bilen eller annen
mat
eriell sk
ade og per
sonsk
ader
materiell
skade
personsk
sonskader
ader..

• Kjør ikke med noen av sidespeilene
innfelt.
Du får redusert sikt, og det kan føre til en
kollisjon.
MANUEL
T INNFELLBAR
T SPEIL
MANUELT
INNFELLBART

Z FORSIKTIG

Av hensyn til fotgjengeres sikkerhet svinges
sidespeilene ut av den normale monteringsstillingen hvis de utsettes for en tilstrekkelig stor
kraft. Sett speilet i opprinnelig stilling igjen ved
å trykke lett på speilhuset.

Feil pleie av speilene kan føre til at de
skades.

MERK

• Bruk ikke skrape for å fjerne is på
speilene.
• Hvis is eller annet materiale hindrer
bevegelse av speilet, skal du ikke bruke
makt for å justere det.
• Bruk isfjernerspray eller varm vifte for å
fjerne isen.
Skadde speil kan redusere sikten, noe som
kan føre til en kollisjon.

Kjør ikke med noen av sidespeilene
innfelt. Du får redusert sikt, og det kan
føre til en kollisjon.

ELEKTRISK INNFELLBAR
T SPEIL
*
INNFELLBART
SPEIL*
Trykk på knappen for elektrisk innfellbart speil
for å felle de utvendige speilene inn til siden av
bilen. Tenningsbryteren må stå på ACC eller ON
for å kunne felle inn speilene. Speilene kan
fortsatt felles inn i opptil 10 minutter eller til
døren åpnes når tenningsbryteren står på LOCK
eller nøkkelen er tatt ut av tenningsbryteren.
Speilene felles ut til opprinnelig posisjon ved å
trykke på knappen igjen.
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Z AD
VARSEL
ADV
• Knappen for innfellbare speil må ikke
brukes mens bilen er i bevegelse.
• Kjør ikke med noen av sidespeilene
innfelt.
Du får redusert sikt, og det kan føre til
en kollisjon.

KUPÉSPEIL
Kupéspeilet kan justeres manuelt opp, ned,
venstre eller høyre.
Bruk justeringshendelen for å stille inn speilet
for dag/natt.
Dette reduserer blendingen fra lyktene til biler
bak deg.

Z AD
VARSEL
ADV
Sikten i speilet kan reduseres noe når
det er justert for nattsikt.
• Vær spesielt oppmerk
som ved bruk
oppmerksom
av kupéspeilet når det er justert for
nattsikt.
Hvis du ikke passer på å ha god sikt
bak
over
an det oppstå en kkollisjon
ollisjon
bakover
over,, kkan
som medfører skade på bilen eller annen
materiell skade, og/eller personskade.
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JUSTERE
ELEKTROKROMISK SPEIL

Z FORSIKTIG

R
AT T E T
RA
Z AD
VARSEL
ADV

Bilen kan være utstyrt med elektrokromisk speil
(ECM) som automatisk reduserer gjenskinn fra
biler bak, slik at lysnivået for øynene dine er
konstant.

Det er montert to lysfølere som registrerer
lysnivået i omgivelsene og gjenskinn fra
biler bak deg.

Bilføreren må ha full kontroll over rattet
under kjøring.

ECM-funksjonen slås på ved å trykke på knappen
på speildekselet. Indikatorlampen tennes.
Tenningen må være på (ON).

• Følerne må ikke tildekkes, og det må ikke
henges gjenstander i speilet.
Dette kan føre til at ECM-funksjonen
begrenses.

• Du må ikke justere rattstillingen under
kjøring.
Det kan føre til at du mister styringen
over bilen.

ECM-funksjonen slås av ved å trykke på knappen
igjen.

Rattet skal bare justeres når bilen står stille og
med rattstammelåsen frigjort.
Du kan justere rattet med spaken på venstre side
av rattstammen.

KJØRING 3–11

Trykk spaken ned for å justere helningen på
rattet. Juster rattet til en stilling som er
komfortabel for deg, og trekk spaken hardt opp
for å låse rattstammen i denne stillingen.

Z FORSIKTIG
• Kjør ikke med rattet i den høyeste
stillingen.
Denne stillingen brukes bare for å stige inn
i og gå ut av bilen.

HASTIGHETSFØLSOM
SER
V O S TY R I N G
RV
Den hastighetsfølsomme servostyringen (SSPS)
varierer kraften som kreves av føreren for å styre
bilen etter hvert som kjørehastigheten endres.
Ved lave hastigheter gir systemet maksimal
styrehjelp for å gjøre det lett å manøvrere og
parkere. Ved høyere hastigheter reduseres
styrehjelpen for å gi føreren fastere styring og
bedre retningsstabilitet.
SSPS-systemet oppnår dette ved å redusere
flyten av servovæske fra servopumpen til
styremekanismen når kjørehastigheten øker. Når
bilen står stille, gir SSPS-systemet maksimal
væskeflyt til styremekanismen. Etter hvert som
bilens hastighet øker, reduseres væskeflyten til
styremekanismen.
Ved eventuell systemsvikt vil den påkrevde
styrekraften ved lavere hastigheter, øke, og
SSPS-varsellampen tennes.
Se “SSPS-VARSELLAMPE” i stikkordregisteret.

TENNINGSBR
YTER
RY
Tenningsbryteren, på høyre side av rattstammen,
har disse stillingene: LOCK, ACC, ON og START.
• LOCK
Når du skal låse rattet, tar du ut nøkkelen og
dreier på rattet til det låses.
For lettere betjening av nøkkelen når du låser
opp rattet, beveger du rattet forsiktig fra høyre
til venstre og dreier nøkkelen til ACC.
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• ACC

• ON

• STAR
T
ART

Motoren kan slås av uten å låse rattet ved å dreie
nøkkelen til ACC. Drei nøkkelen fra ACC til LOCK
ved å skyve lett på nøkkelen og dreie til LOCK.

Aktiverer tenningssystemet og elektrisk tilbehør.

Starter motoren. Når motoren starter, slipper du
nøkkelen, og den går automatisk tilbake til ON.

Z FORSIKTIG

Pass på at motoren ikke går før nøkkelen vris til
START.

Noe elektrisk utstyr eller tilbehør, som
lydanlegget, sigarettenneren, de elektriske
vindusheverne og soltaket, kan betjenes i
stillingen ACC.

Z FORSIKTIG
• La ikke nøkkelen stå på ACC i lengre tid.
Dette vil tappe batteriet.

• La ikke nøkkelen stå på ON i lengre
perioder når motoren ikke er i gang.
Dette vil tappe batteriet.

Z AD
VARSEL
ADV
• Drei ikke nøkkelen til OFF under kjøring.
Bilføreren kan miste kontrollen over bilen,
og servostyringen kan utebli. Resultatet
kan bli skade på bilen, personskade eller
død.

Z AD
VARSEL
ADV
• Prøv ikke å gripe tak i nøkkelen gjennom
rattet.
Rattet kan plutselig bevege seg, slik at
bilføreren mister kontrollen over bilen og
sk
ader fingr
e, hender eller armer
armer..
skader
fingre
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ST
AR
TE
TA
RT
ST
AR
TSPERRE
STAR
ART
Startsperren gir ekstra tyverisikring og hindrer
at bilen startes av uvedkommende.
Den gyldige nøkkelen for en bil med startsperre
er en mekanisk tenningsnøkkel med integrert
transponder som er elektronisk kodet.
Transponderen er usynlig integrert i
tenningsnøkkelen.
Bare gyldige tenningsnøkler kan brukes til å starte
motoren. Ugyldige nøkler kan eventuelt bare
åpne dørene. Startsperren isolerer strømtilførselen til tenningssystemet, drivstoffpumpen og
innsprøytingsventilene.
Motoren settes automatisk ut av funksjon når
nøkkelen vris til LOCK og tas ut av tenningsbryteren.
Se “NØKLER” i stikkordregisteret.
Hvis startsperresystemet ikke gjenkjenner den
elektroniske koden når du vrir tenningsnøkkelen
til START, starter ikke motoren.

Varsellampen for startsperren tennes hvis det er
en funksjonsfeil i startsperresystemet. Kontakt
et verksted snarest mulig hvis dette skulle skje.
Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

MO
TO R E N
OT

FØR ST
AR
TA
V MO
TOREN
STAR
ART
AV
MOT
• Kontroller at området rundt bilen er klart.
• Kontroller at alle vinduer og lykter er rene.
• Kontroller dekkenes tilstand, dekktrykket om
det er fremmedlegemer i dekkmønsteret.
• Juster setene og hodestøttene.
• Juster sidespeilene og kupéspeilet.
• Pass på at alle i bilen fester sikkerhetsbeltet.
• Kontroller at varsel- og kontrollampene
på instrumentpanelet virker når nøkkelen vris
til ON.
• Kontroller jevnlig vedlikeholdspunktene som
er nevnt i denne instruksjonsboken, for
eksempel når du fyller drivstoff.
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Z FORSIKTIG
• Betjen ikke startmotoren i mer enn
15 sekunder om gangen.
er du i
• Hvis mot
or
en ikk
e st
ar
venter
motor
oren
ikke
star
artter
er,, vent
10 sekunder før du prøver igjen.
Dette hindrer skade på startmotoren.

MERK
Hvis motoren blir overflommet under start,
skal du trå gasspedalen helt inn og holde
den inne mens du starter motoren.

Starte dieselmotor

MANUEL
T GIR
MANUELT

Sett tenningsnøkkelen i låsesylinderen, og vri den
til “ON” uten å trå på gasspedalen.
Glødekontrollampen (g ) tennes, og den
slukker når glødepluggene er tilstrekkelig varme
til kaldstart. Start motoren så snart glødekontrollampen slukker.

1. Pass på at alle i bilen har festet sikkerhetsbeltet.
2. Sett på håndbremsen hvis den ikke allerede
er satt på.
3. Kontroller at setene, hodestøttene og speilene
har riktig innstilling, juster om nødvendig.
4. Kontroller at girspaken står i nøytral (fri), og
trå clutchpedalen helt inn.
5. Drei tenningsnøkkelen til START uten å berøre
gasspedalen, og slipp nøkkelen når motoren
starter. Hvis motoren starter, men stanser
igjen med én gang, venter du i 10 sekunder
før du prøver igjen.
6. La motoren gå på tomgang i minst
30 sekunder.
7. Løs håndbremsen.
8. Kjør en kort strekning med moderat
hastighet, spesielt når det er kaldt ute, til
motoren har nådd driftstemperatur.
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KJØRING
AUT
OMA
TGIR
UTOMA
OMAT
1. Pass på at alle i bilen har festet sikkerhetsbeltet.
2. Sett på håndbremsen hvis den ikke allerede
er satt på.
3. Kontroller at setene, hodestøttene og speilene
har riktig innstilling, og juster om nødvendig.

5. Drei tenningsnøkkelen til START uten å berøre
gasspedalen, og slipp nøkkelen når motoren
starter. Hvis motoren starter, men stanser
igjen med én gang, venter du i 10 sekunder
før du prøver igjen.
6. La motoren gå på tomgang i minst
30 sekunder.
7. Løs håndbremsen.

4. Kontroller at velgerspaken står i parkeringsstiling (P).

8. Kjør en kort strekning med moderat
hastighet, spesielt når det er kaldt ute, til
motoren har nådd driftstemperatur.

MERK

Z AD
VARSEL
ADV

Motoren kan bare startes når velgerspaken
står i “P
“P”” eller “N”
“N”..

Selv om motoren kan startes med
velg
er
spak
en i “N”
al denne stilling
en
velger
erspak
spaken
“N”,, sk
skal
stillingen
bare brukes når normal start er umulig.
AR - GIRSKIFT I
S e ““A
A UT
OMA
TGE
GEAR
UTOMA
OMAT
NØDSITUASJONER” i stikkordregisteret for
ytterligere informasjon.

MANUEL
T GIR
MANUELT
For å skifte gir trår du clutchpedalen helt inn,
flytter girspaken til ønsket gir og slipper clutchen.
Du legger inn revers ved å trykke på knappen
bak på girspakkulen mens du flytter girspaken
til reversstillingen.
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Z FORSIKTIG
• Bilen må stå helt stille før du skifter
mellom forovergir og revers.
Skifte mellom forovergir og revers når bilen
er i bevegelse, kan føre til skade på
girkassen.

Z FORSIKTIG
• Hvil ikke foten på clutchpedalen under
kjøring.
Dette forårsaker økt slitasje på
clutchkomponentene.

AUT
OMA
TGIR
UTOMA
OMAT
Automatgearet i din bil er en elektronisk styrt
sekstrinns gearkasse.

Velg
er
spak
stilling
er
elger
erspak
spakstilling
stillinger
• P (PARKERING):
Låser forhjulene. Velg P bare når bilen står
stille og håndbremsen er på.
• R (REVERS):
Velg R bare når bilen står stille.
• N (NØYTRAL):
Nøytralgir (fri).
• D (DRIVE):
Stilling for alle normale kjøreforhold. Lar
girkassen skifte til alle de fem forovergirene.

Z FORSIKTIG
• Bruk ikke P (parkeringsstilling) i stedet
for håndbremsen.
• Slå av motoren, sett på håndbremsen og
ta ut tenningsnøkkelen når du forlater
bilen.
• La aldri bilen stå uten tilsyn når motoren
er i gang.

KJØRING 3–17

Velg
er
spak med manuellmodus
elger
erspak
Skifte mellom velgerspakstillingene:
O: Trå på bremsepedalen, og trykk på
utløserknappen for å skifte.
Skiftene som krever at du trykker på utløserknappen, vises med svarte piler.
6: Trykk på utløserknappen for å skifte.
Hvite piler viser skift som ikke krever at du
trykker på utløserknappen.
3: Skift uten å trykke på utløserknappen.

Både når bilen står stille og er i bevegelse velges
manuellmodus ved å trekke velgerspaken fra D
mot venstre til manuellporten. Du skifter til D
igjen ved å skyve velgerspaken tilbake mot høyre
til hovedskifteporten.
I manuellmodus kan raske girskift utføres enkelt
ved å bevege velgerspaken bakover og forover. I
motsetning til en manuell girkasse kan girskift
utføres med gasspedalen trådd inn i
manuellmodus.
OPP (+) : Skyv spaken forover én gang for å gire
ett gir opp.
NED ((--) : Trekk spaken bakover én gang for å
gire ett gir ned.

MERK
Bare de fem forovergirene kan velges
i manuellmodus.
For å rygge eller parkere setter du
velg
er
spak
en i “R
velger
erspak
spaken
“R”” eller “P
“P””.

MERK
• I manuellmodus skjer nedgiring
automatisk når bilens hastighet
reduseres. 1. gir velges automatisk når
bilen st
anser
stanser
anser..
• For å opprettholde nødvendig ytelse og
sikkerhet, kan det hende at systemet
ikke utfører visse girskift når
velgerspaken betjenes.
or
over til + ((opp
opp
ør
• Trykk velg
er
spak
en ffor
orover
opp)) ffør
velger
erspak
spaken
igangkjøring etter stopp på glatt veibane.
Dett
e ggjør
jør at girk
assen skift
er til 2. gir
Dette
girkassen
skifter
gir,,
noe som er bedre for jevn igangkjøring
er
spak
en mot på glatt vei. T
spaken
Trrekk velg
velger
erspak
(ned) for å gire til 1. gir igjen.
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Z FORSIKTIG
• I manuellmodus må bilføreren utføre
oppgiring i henhold til vei- og
føreforholdene og holde motorturtallet
under det røde feltet.
• Ettersom bråbremsing og/eller rask
akselerasjon kan føre til tap av veigrep,
må nedgiring skje forsiktig og i samsvar
med bilens hastighet.

Starte bilen

Skifte fra parkeringsstilling (P)

1. Etter at motoren er varmet opp, skal du
fortsette å trå på bremsepedalen mens du
flytter velgerspaken til R eller D.

Din bil har brems-/girskiftsperre (BTSI). Før du
skifter fra parkeringsstilling (P), må tenningen
være på og du må trå bremsepedalen helt inn.
Hvis du ikke kan skifte fra P når tenningen er på
og bremsepedalen er trådd inn:

Z FORSIKTIG
• Unngå å skifte mellom D og R eller P når
bilen er i bevegelse.
Det fører til skade på girkassen og
personskade.

2. Slipp håndbremsen og bremsepedalen.
3. Trå langsomt på gasspedalen for å sette bilen
i bevegelse.

1. Slå av tenningen og ta ut nøkkelen.
2. Trå inn bremsepedalen og hold den inne.
3. Ta ut gummimatten.
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4. Sett inn tenningsnøkkelen, og trykk den inn
i sporet.
5. Skift til nøytral (N).
6. Ta nøkkelen ut av sporet.
7. Start motoren og skift til ønsket gir.
8. Legg på plass gummimatten igjen.
9. Får bilen reparert snarest mulig.

Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

Merk følgende for å hindre skade på
girkassen:

(fortsettelse)
• Trå på br
emsepedalen ved skift
e fr
aP
bremsepedalen
skifte
fra
eller N til R eller et ffor
or
over
gir
orover
overgir
gir..
Girkassen kan skades, eller bilen kan
bevege seg utilsiktet, noe som kan gjøre
til at du mister kontrollen over bilen og
dermed føre til personskade og skade på
bilen eller annen materiell skade.

• Trå ikk
e på ggasspedalen
asspedalen ved gir
skift fr
a
ikke
girskift
fra
P eller N til R eller D. Det kan føre til
skade på girkassen, og det kan også føre
til at du mister kontrollen over bilen.
• Bruk D såfremt det er mulig.
• Skift aldri til P eller R når bilen er i
bevegelse.
• Bilen må ikke holdes i ro ved å trå på
gasspedalen når du stopper bilen i en
oppoverbakke. Bruk fotbremsen.
(fortsettelse)
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BREMSER
Drivstoffsparemodus

Når drivstoffsparemodus er på:

Bilen kan ha en drivstoffsparemodus. Ved å
bruke denne kan du redusere drivstofforbruket.

• Girkassen girer tidligere opp og senere ned.

Bremsesystemet er konstruert for bremseeffekt
under et stort spekter av kjøreforhold.

• Momentomformeren låser tidligere og er på
lenger.

Din bil har skivebremser foran og bak, og
bremsesystem med to kretser.

• Gasspedalen blir mindre følsom.

Hvis en av bremsekretsene svikter, kan bilen
fortsatt bremses med den andre kretsen, men
bremselengden øker og det trengs mer kraft på
bremsepedalen.

Trykk på ECO-knappen ved girspaken for å koble
inn drivstoffsparemodus. Når denne er aktivert,
lyser ECO-lampen i instrumentgruppen.
Se “LAMPE FOR DRIVSTOFFORBRUK” i stikkordregisteret. Trykk en gang til på knappen for å
slå av drivstoffsparemodus.

• Bilens styreenheter vil koble ut drivstofftilførselen til motoren på en mer aggressiv
måte under retardasjon. Bruk ikke
drivstoffsparemodus under tauing.

Z AD
VARSEL
ADV
Hvis en av kr
etsene svikt
er
es
kretsene
svikter
er,, må det bruk
brukes
mer kraft for å trå bremsepedalen inn, og
br
emseleng
den øk
er
bremseleng
emselengden
øker
er..
• Oppsøk verksted umiddelbart for å få
inspisert og reparert bremsesystemet.
Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.
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Z AD
VARSEL
ADV
Hvis bremsepedalen kan trås lengre inn
enn normalt, kan det hende at bremsene
trenger reparasjon.
• Oppsøk verksted umiddelbart. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

Z FORSIKTIG
• Hvil ikke foten på bremsepedalen når du
kjør
er
kjører
er..
Det fører til raskere slitasje på
er
emsene kkan
an også
br
emsek
omponent
er.. Br
Bremsene
bremsek
emsekomponent
omponenter
bli overopphetet, og det kan øke
bremselengden og føre til farlige
situasjoner
situasjoner..

Det høytmonterte midtre bremselyset blinker
gjentatte ganger (eventuelt sammen med de
andre bremselysene) for å advare førere av
kjøretøy bak:

VÅTE BREMSER
Bremsekomponentene kan bli våte ved kjøring i
vann eller etter bilvask.

- Selv om bremsene er på, holder bilen en
høyere hastighet.

Gjenopprette normal bremsing:

- Når ABS er i funksjon på det aktuelle
tidspunktet.

2. Hold trygg hastighet med god plass bak og
til sidene.

1. Kontroller om det er andre biler bak deg.

3. Bruk bremsene helt til normaltilstanden er
gjenopprettet.

OVEROPPHETEDE BREMSER
Hard bremsing i bratte nedoverbakker kan føre
til midlertidig overoppheting av bremsene. Skift
til lavere gir ved kjøring i nedoverbakker. Trå ikke
konstant på bremsepedalen.
Se “BREMSEVIRKNING FRA MOTOREN” senere
i denne delen eller i stikkordregisteret.
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Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

Bremsene kan miste effekten midlertidig
etter kjøring i dypt vann, etter bilvask eller
etter hard bremsing i en bratt nedoverbakke. Dette kan skyldes våte bremsekomponenter eller overoppheting.

• Ikke fortsett å kjøre bilen når det høres
støy fra bremsene.
Dette kan indikere at bremsebelegget må
repareres eller skiftes. Kjøring med utslitt
bremsebelegg kan føre til kollisjon og
personskade.

Hvis bremsene mister effekten midlertidig
på grunn av overoppheting:
• Skift til lavere gir ved kjøring i
nedoverbakk
er
rå ikk
e kkonst
onst
ant på
nedoverbakker
er.. T
Trå
ikke
onstant
bremsepedalen. Se “BREMSEVIRKNING
FRA MOTOREN” I STIKKORDREGISTERET
TERET..
Følgende fremgangsmåte kan gjenopprette bremsenes normale ytelse hvis
bremsene mister effekten midlertidig på
grunn av våte bremsekomponenter:
1. Kontroller om det er andre biler bak deg.
2. Hold trygg hastighet med god plass bak
og til sidene.
3. Bruk bremsene helt til normal ytelse er
gjenopprettet.

HÅNDBREMS
Bilen har elektrisk parkeringsbrems (EPB).
Bryteren for EPB befinner seg i midtkonsollen.
EPB kan alltid aktiveres, også når tenningen er
slått av. For å unngå at batteriet tappes må du
unngå gjentatt aktivering av EPB-systemet uten
at motoren er i gang.
Systemet har både en status- og varsellampe
for parkeringsbremsen. Se “ELEKTRISK
PARKERINGSBREMS” i stikkordregisteret. EPB
kan ikke aktiveres eller løses hvis ikke den
elektriske effekten er tilstrekkelig. Før du forlater
bilen, må du kontrollere statuslampen for
parkeringsbremsen, slik at du er sikker på at
parkeringsbremsen er på.
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Sette på EPB
EPB kan settes på når som helst når bilen er
stanset. EPB settes på ved at du trekker opp
EPB-bryteren en kort stund. Når bremsen er helt
på, lyser statuslampen for parkeringsbremsen.
Når bremsen er på, blinker statuslampen helt
til den er satt på full bremseeffekt. Hvis ikke
lampen tennes, eller hvis den fortsetter å blinke,
må du oppsøke et verksted. Kjør ikke bilen hvis
statuslampen for parkeringsbremsen blinker.
Oppsøk et verksted. Vi anbefaler at du kontakter
et autorisert Chevrolet-verksted. Se “LAMPE
FOR ELEKTRISK PARKERINGSBREMS” i
stikkordregisteret for mer informasjon.
En varsellyd utløses hvis EPB settes på mens
bilen er i bevegelse. Bilen bremses så lenge
bryteren holdes oppe. Hvis EPB-bryteren slippes
under hastighetsreduksjonen, løses parkeringsbremsen. Hvis bryteren holdes oppe helt til bilen
stopper, vil EPB fortsatt være på.

Hvis statuslampen for parkeringsbremsen blinker
kontinuerlig, er EPB bare delvis på eller løst, eller
det er en feil på EPB. Hvis denne lampen blinker
kontinuerlig, skal du løse EPB og forsøke å sette
den på igjen. Hvis denne lampen fortsetter å
blinke, skal du ikke kjøre bilen. Oppsøk et
verksted. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted. Hvis varsellampen
for parkeringsbremsen lyser, har EPB oppdaget
en feil i et annet system og virker med redusert
funksjonalitet. For å sette på EPB når dette lyset
er på løfter du opp EPB-bryteren og holder den
oppe. Full aktivering av parkeringsbremsen via
EPB-systemet kan ta lengre tid enn vanlig når
denne lampen lyser.

Løse EPB

Fortsett å holde bryteren helt til statuslampen
for parkeringsbremsen forblir på. Oppsøk et
verksted hvis varsellampen for parkeringsbremsen lyser. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.

Det kan ta lengre tid å løse EPB enn vanlig når
denne lampen lyser. Fortsett å holde bryteren helt
til statuslampen for parkeringsbremsen slukker.
Oppsøk et verksted hvis lampen lyser. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Blokker bakhjulene for å hindre at bilen beveger
seg hvis det ikke er mulig å sette på EPB.

EPB løses ved at du setter tenningsbryteren på
ON/RUN, trår på bremsepedalen og holder den
inne og trykker kort på EPB-bryteren. Hvis du
forsøker å løse EPB uten å trå inn bremsepedalen,
utløses an varsellyd, og lampen som minner om
å trå inn bremsepedalen, vises.
EPB er løst når statuslampen for parkeringsbremsen slukker.
Hvis varsellampen for parkeringsbremsen lyser,
har EPB oppdaget en feil i et annet system og
virker med redusert funksjonalitet. For å løse EPB
når dette lyset er på trykker du ned EPBbryteren og holder den nede.
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MERK
Kjøring med parkeringsbremsen på kan
føre til at bremsesystemet overopphetes
og til rask slitasje eller skader på deler i
bremsesystemet. Forviss deg om at
parkeringsbremsen er helt løst og
bremsevarsellampen er slukket før du
kjør
er
kjører
er..

Automatisk løsing av EPB
EPB løses automatisk hvis bilen er i bevegelse
og settes i gir, og det gjøres et forsøk på å kjøre
av gårde. Unngå brå akselerering når EPB er på,
slik at du forlenger levetiden til bremsebelegget
til parkeringsbremsen.

Z AD
VARSEL
ADV
Hvis håndbremsen ikke er satt ordentlig
på, kan bilen plutselig bevege seg. Kontakt
verksted hvis justering er nødvendig. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

Z FORSIKTIG
• Kjør ikke med håndbremsen på.
Det kan føre til overoppheting og raskere
slitasje av parkeringsbremsene bak.
Bremsene må kanskje skiftes ut, og andre
deler på bilen kan også skades.

Z FORSIKTIG
• Bilen må ikke parkeres eller betjenes over
brennbart materiale.
Materialet kan komme i berøring med
varme deler av eksosanlegget og bli antent.
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Tips for parkering om vinteren

BLOKKERINGSFRIE BREMSER (ABS)

Håndbremsen kan fryse når den brukes ved lav
utetemperatur. Dette kan ofte skje når bremsene
er våte.
Hvis det er fare for at håndbremsen fryser etter
kjøring i vann som er dypt nok til at
bremsekomponenter blir våte, eller etter bilvask:
1. Sett bare på håndbremsen midlertidig mens
du setter velgerspaken i “P” (automatgir)
eller i 1. gir (manuelt gir).
2. Sikre bakhjulene med kiler.
3. Løs håndbremsen.

ABS er et avansert elektronisk bremsesystem
som hjelper til å unngå at bilen glir og du mister
kontrollen over bilen. Dette systemet gjør det
mulig å styre unna hindringer under hard
bremsing, og det gir maksimal bremseevne på
glatt underlag.

Z AD
VARSEL
ADV
• Bruk ikke håndbremsen når bilen er i
bevegelse, eller som en erstatning for
bremsepedalen.
Det kan føre til at du mister kontrollen over
bilen, noe som kan resultere i kollisjon og
materiell skade eller personskade.

Når tenningen settes på, lyser ABS-varsellampen
i ca. 3 sekunder. Hvis lampen ikke slukker, eller
hvis den begynner å lyse under kjøring, betyr det
at det foreligger en feil på ABS. Oppsøk verksted
umiddelbart. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted. Se “ABSVARSELLAMPE” i stikkordregisteret.
ABS utfører en selvkontroll når du starter
motoren eller begynner å kjøre. Du kan høre en
tikkelyd mens denne testen pågår, og det kan
hende du kjenner en viss bevegelse eller
pulsering i bremsepedalen. Dette er normalt.
Hvis bilen har ESC, kan du også høre en lyd når
du trår på bremsepedalen igjen før det har gått
ca. 7 sekunder etter at ABS har vært aktivt.

Denne lyden indikerer at ESC-funksjonen
klargjøres og er ikke et tegn på at noe er galt.
ABS registrerer hastigheten på hvert hjul under
bremsing. Hvis ett av hjulene er i ferd med å
låses, virker elektronikken slik at man får separat
bremsing på hvert forhjul og bakhjulene. Du kan
vanligvis merke en lett vibrering i
bremsepedalen, fulgt av en lyd, når ABS er aktiv.

MERK
ABS forkorter ikke tiden du trenger for å
bruke bremsene, og det reduserer ikke alltid
bremselengden.
• Pass alltid på å ha nok plass til å stoppe,
selv om bilen din har ABS.
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FIREHJULSDRIFT
Bremsing med ABS
Ikke pump på bremsen, uansett føreforhold.
Trå bremsen godt inn, hold pedalen inne og
la ABS arbeide for deg.

Z AD
VARSEL
ADV
Det foreligger en feil i bremsesystemet
hvis bremsevarsellampen og ABSvarsellampen tennes samtidig.
• Få inspisert systemet på et verksted
umiddelbart. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Hvis bilen din har aktiv firehjulsdrift (AWD) som
innkobles ved behov, fungerer firehjulsdriften
automatisk uten behov for inngrep fra føreren.
Hvis forhjulene begynner å gli, tar bakhjulene
automatisk over driften av hjulene etter behov.
Det er normalt at det høres en svak
innkoblingslyd ved hard belastning på systemet.
AWD-varsellampen blinker når firehjulsdriften er
midlertidig deaktivert. Det er normalt, og ikke
tegn på systemfeil, hvis lampen lyser en kort
stund og deretter slukker. Hvis imidlertid lampen
skulle blinke konstant, skal du kontakte et
verksted for å få utbedret feilen snarest mulig.
Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
Lampen tennes for å vise at det foreligger en
feilfunksjon i firehjulsdriftsystemet. Kontakt
verksted hvis dette skulle skje. Vi anbefaler at
du kontakter et autorisert Chevrolet-verksted.

SYSTEM FOR ELEKTRONISK
ST
ABILITET
SK
ONTR
OLL
RO
TA
TS
KO
(ESC)
Z FORSIKTIG
Hvis du velger å bruke vinterdekk, må du
kun bruke dekk som anbefales av et
verksted. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.
Hvis du bruker feil vinterdekk, kan
stabilitetssystemets ytelse påvirkes.
Kontakt ditt autoriserte Chevrolet-verksted
for informasjon om tilgjengelige vinterdekk
og dekkvalg.

ESC-systemet er et elektronisk system for kontroll
av bilens stabilitet og et supplement for
kjøresikkerheten. ESP bidrar til å unngå farlige
situasjoner ved å aktivere bremsene på hjulene
eller motordreiemoment for å kompensere
bilens stabilitet når den er ekstremt ustabil, for
eksempel i skarpe svinger eller ved brå
unnamanøvrer. ESC-funksjonen virker automatisk
når bilen er svært ustabil. ESC-systemet virker
ikke ved normale kjøreforhold.
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Når tenningen slås på, tennes ESC aktivt- og ESCvarsellampen samt kontrollampen for utkoblet
ESC, og de slukker etter fire sekunder.
Den kombinerte ESC aktiv- og varsellampen
blinker når ESC er aktivt og tennes for å vise at
det foreligger en funksjonsfeil i systemet.
Kontakt et verksted snarest mulig hvis dette
skulle skje. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted. Se “KONTROLLAMPE FOR UTKOBLET ESC” og “ESC AKTIV- OG
VARSELLAMPE” i stikkordregisteret.

Z FORSIKTIG
Hvis ESC aktiv- og varsellampen tennes,
er det en ffeil
eil i E
SC
-syst
emet
ESC
SC-syst
-systemet
emet.. Oppsøk
verksted snarest mulig. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.

HYDRAULISK BREMSESTØTTE (HBA)
Når ESC registrerer en nødsituasjon som krever
hard oppbremsing, tilfører systemet automatisk
et ekstra høyt bremsetrykk til hjulene.
AKTIV VEL
TEBESKY
TTELSE ((ARP)
ARP)
VELTEBESKY
TEBESKYTTELSE
Denne funksjonen er en del av ESC-systemet.
Hvis bilen beveger seg ekstremt ustabilt, bidrar
denne funksjonen til å gjenopprette normal
stabilitet.
TCS-FUNKSJON
TCS (Traction Control System, antispinn) hindrer
at hjulene spinner, uavhengig av tilstanden til
veibanen og dekkenes veigrep. Når minst ett
drivhjul begynner å spinne, reduseres motoreffekten, og det spinnende hjulet bremses. Dette
bedrer bilens retningsstabilitet og drivkraften,
spesielt på snø, is og glatt veibane.

TSA-FUNKSJON FOR
TILHENGERST
ABILITET
TILHENGERSTABILITET
Vinglete tilhengere er vanskelige å håndtere.
Denne funksjonen registrerer vingling og
reduserer hastigheten til tilhengeren til
svingningene stopper. Hastighetsreduksjonen
oppnås ved å redusere motoromdreiningen og
øke trykket for alle hjulbremser.
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ESC A
V-KNAPP
AV
ESC kan kobles ut ved å trykke på ESC OFFknappen midt på instrumentpanelet.
Hvis du trykker på ESC AV-knappen igjen når ESCfunksjonen er deaktivert (kontrollampen for
utkoblet ESC lyser), kobles systemet inn igjen og
ESC AV-knappen på instrumentpanelet slukker.

Z FORSIKTIG
• Når E
SC
-syst
emet aktiver
es ffor
or å
ESC
SC-syst
-systemet
aktiveres
korrigere bilens stabilitet, skal du senke
farten og følge ekstra godt med på
kjøreforholdene.
• ESC er bare et supplement til bilens
øvrig
e utst
yr
ysisk
e gr
enser
øvrige
utstyr
yr.. Hvis bilens ffysisk
ysiske
grenser
overskrides, kan ikke bilen kontrolleres.
Du må ikke stole blindt på systemet.
Sørg for å kjøre sikkert.
• Når ESC er i inngrep, kan du høre lyder
eller kjenne vibrasjon fra bremsepedalen
e rrele
ele
eller andr
e syst
emer
e
elevvant
andre
ante
systemer
emer.. Dett
Dette
skyldes trykkendringer i de aktuelle
systemene.

DCS (DESCENT CONTROL
SYSTEM)
Denne funksjonen gjør at du kan kjøre med lav
hastighet uten å trå på bremsepedalen, slik at
du kan konsentrere deg om å styre bilen i bratte
nedoverbakker. Denne praktiske funksjonen er
bare beregnet for kjøring ned bratte bakker.
DCS aktiveres ved å trykke på DCS-knappen midt
på instrumentpanelet. DCS er funksjonsklart når
knappen er trykt inn. Den grønne kontrollampen
for aktivt DCS tennes. Kontrollampen for aktivt
DCS blinker når DCS er i bruk.
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DCS slås av ved å trykke på DCS-knappen igjen.
Kontrollampen for aktiv DCS-funksjon slukker.

BETINGELSER F
OR A
T DC
S SK
AL
FOR
AT
DCS
SKAL
FUNGERE

Den gule lampen for DCS ikke klart/
varsellampen blinker for å vise at DCS ikke er
funksjonsklart og lyser konstant for å vise at det
er en feilfunksjon i systemet.

1. DCS-knappen må trykkes inn (den grønne
kontrollampen for aktiv DCS-funksjon
tennes).

Se “DCS AKTIVT OG IKKE KLART/VARSELLAMPE” i stikkordregisteret for mer informasjon.

3. Kjørehastigheten må være under 50 km/t.

Z FORSIKTIG
Hvis den gule lampen “DCS ikke klart/
varsellampe” tennes, er det en feil i DCS.
Oppsøk verksted snarest mulig. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

2. Bakken må ha en viss helning.
(DCS virker ikke når kjørehastigheten er over
50 km/t selv om DCS-knappen trykkes. DCS
virker igjen når kjørehastigheten er under
30 km/t) 4. Gass- eller bremsepedalen er
ikke trådd inn.
(DCS brukes ikke bare når gasspedalen eller
bremsepedalen betjenes.)

Z FORSIKTIG
• DCS er beregnet for kjøring ned bratte
bakker i terreng.
• Unødig bruk av DCS kan føre til
funksjonsfeil i bremsesystemet eller
ESC. Du skal ikke bruke DCS ved kjøring
på vvanlig
anlig
e veier
anlige
veier..
• Kraftige vibrasjoner og støy fra
bremsesystemet når DCS er i funksjon
er normalt.
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TURBOLADERSYSTEM
(kun diesel)
Turboladere bidrar til at motoren går jevnere og
med økt effektivitet.
Turboladeren består av to elementer, en turbin
og en kompressor, og begge disse drives av en
hovedaksel. Turbinen bruker energien fra
eksosgassen til å drive kompressoren.
Kompressoren trekker inn friskluft, som den
leverer til sylinderne i form av komprimert luft.
Mellomkjøleren avkjøler den komprimerte lufta,
slik at motoreffekten kan økes ved å øke
lufttettheten
Turboladerens elementer roterer svært raskt.
Turboladersystemet kan få store skader hvis
oljetilførselen til roterende deler stanser. Følg
rådene under for å sikre maksimal levetid for
turboladeren.

• Etter at motoren er startet, lar du den gå i
ett til to minutter på tomgang (unngå å
akselerere eller kjøre).
• Stans ikke motoren umiddelbart etter kjøring
med stor belastning (f.eks. kjøring på
motorvei eller kjøring ned en lang bakke). La
motoren gå i ca. ett til to minutter med
tomgangsturtall, slik at den avkjøles.
• Etter skift av olje og oljefilter skal du starte
motoren og la den gå i ca. ett til to minutter
på tomgang (unngå å akselerere eller kjøre).
• Øk turtallet til over tomgangsturtall først når
oljetrykket har stabilisert seg på normalt
trykk. Det fører til unødvendig friksjon hvis
turboladeren er i drift før lagrene er tilstrekkelig smurt.
• Bruk bare spesifisert motorolje, og overhold
intervallene for inspeksjon og oljeskift.
• Det påvirker motorens normale oljetrykk og
-strøm hvis utetemperaturen er lav, eller bilen
ikke har blitt brukt over lengre tid. Under disse
forholdene bør motoren gå noen minutter på
tomgang etter start, før du kjører med høyere
turtall.
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KJØRETIPS
T VUNGEN NEDGIRING ((A
AUT
OMA
TGIR)
UTOMA
OMAT

BREMSEVIRKNING FRA MOTOREN

For rask akselerering trår du gasspedalen helt
inn og holder den der. Girkassen skifter til lavere
gir, og du får mer kraft til disposisjon. Når ønsket
hastighet er nådd, slipper du opp gasspedalen
og girkassen skifter til høyere gir.

Dra nytte av bremsevirkningen fra motoren ved
kjøring i nedoverbakke:
• Velg kjøretrinn “2” hvis bilen har automatgir.
Motorbremsingen er mest effektiv i
kjøretrinn “2”. Hvis “2” velges ved for høy
hastighet, forblir girkassen i aktuelt gir til
bilens hastighet har blitt lavere.
• Ved manuelt gir skiftes til lavere gir i
fortløpende rekkefølge.

Z AD
VARSEL
ADV
• Ved manuelt gir sk
al du ikk
e gir
e tto
o eller
skal
ikke
gire
tre gir ned på en gang.
Dette for å hindre skade på girkassen eller
at du mister kontrollen, noe som kan føre
til per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..

MERK
Bremsenes levetid kan forlenges ved at du
utnytter motorens bremseeffekt i lange
nedoverbakk
er
gang
er
nedoverbakker
er,, som i fjellover
fjelloverg
anger
er..
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ST
ANSE BILEN
STANSE

PARKERING

I biler med automatgir kan velgerspaken fortsatt
stå i valgt kjøretrinn med motoren i gang. Sett
på håndbremsen eller trå på bremsepedalen ved
stans i bakker. Hold ikke bilen i ro ved å trå på
gasspedalen.

Hold bremsepedalen inne og sett håndbremsen
godt på.

Slå av motoren ved lengre stans, som for
eksempel ved trafikkork eller jernbaneoverganger.
Når du parkerer, skal du sette velgerspaken i P
(automatgir) eller nøytralstilling (manuelt gir),
sette på håndbremsen og ta nøkkelen ut av
tenningsbryteren.

Biler med manuelt gir:
1. Ved parkering på flatt underlag settes
girspaken i nøytralstilling.
2. Ved parkering i nedoverbakke settes
girspaken i revers.
3. Ved parkering i oppoverbakke settes
girspaken i 1. gir.
Biler med automatgir:
1. Flytt velgerspaken til P.
2. Sett tenningsbryteren på LOCK og ta ut
nøkkelen.
Se “HÅNDBREMS” i stikkordregisteret.

Z AD
VARSEL
ADV
For å hindre at bilen plutselig beveger seg,
skal du ikke sette bilen med forhjulene rett
frem ved parkering i en bakke.
• Drei hjulene bort fra veibanen og sett
på håndbremsen ved parkering i
nedoverbakke.
• Drei hjulene mot veibanen og sett på
håndbremsen ved parkering i
oppoverbakke.
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PARKERINGSR
AD
AR
ARKERINGSRAD
ADAR
Parkeringsradaren hjelper føreren under rygging
ved å utløse en alarm hvis et objekt registreres
bak bilen.
Dette systemet slås på automatisk når
tenningsbryteren er i stillingen ON og
automatgirets velgerspak står i “R”.
Systemet deaktiveres når bilens hastighet er over
ca. 5 km/t.
Hvis alarmlyden utløses når “R” legges inn, angir
dette normal tilstand.

Du kan da danne deg en oppfatning om
avstanden mellom bilen og hindringen ut fra
alarmlyden.

Z FORSIKTIG
Hvis følgende skulle skje, er det tegn på
funksjonsfeil ved parkeringsradaren.
Kontakt verksted snarest mulig. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
sellampen ffor
or park
eringsr
adar
en
• Var
arsellampen
parkeringsr
eringsradar
adaren
tennes under kjøring.
• Alarmlyden høres tre ganger kontinuerlig
når det ikke er noen hindringer ved
støtfangeren bak.
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Rekkevidde for varsling

Lyd P
Å
PÅ

Lyd A
V
AV

Z FORSIKTIG

0 ~ 40 cm

Kontinuerlig

-

41 ~ 80 cm

40 ms

280 ms

81 ~120 cm

40 ms

480 ms

Hvis følgende skulle skje, er det tegn på
funksjonsfeil ved parkeringsradaren.
Kontakt verksted snarest mulig. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
sellampen ffor
or park
eringsr
adar
en
• Var
arsellampen
parkeringsr
eringsradar
adaren
tennes under kjøring.
• Alarmlyden høres tre ganger kontinuerlig
når det ikke er noen hindringer ved
støtfangeren bak.

KJØRING 3–35

Z FORSIKTIG

Z FORSIKTIG

• Parkeringsradaren må bare betraktes
som en ekstra sikkerhetsfunksjon.
Bilføreren må kontrollere sikten.
selly
den kkan
an vvarier
arier
e avhengig av
• Var
arselly
sellyden
ariere
objektene.
• Det kan hende at varsellyden ikke
aktiveres hvis det er is, skitt eller søle
på føleren.
• Det finnes mulighet for funksjonsfeil
ved parkeringsradaren ved kjøring på
uje
vnt underlag som sk
ogsveier
ujevnt
skogsveier
ogsveier,, grus
grus-veier eller i bakk
er
bakker
er..
• Du må ikke trykke eller skrape på
overflaten til føleren. Det skader
beskyttelsen til føleren.
• Det kan hende at parkeringsradaren ikke
jenst
ander
ykk
e
registr
er
er sk
arpe ggjenst
jenstander
ander,, ttykk
ykke
egistrer
erer
skarpe
vinterklær eller myke materialer som
absorberer frekvensen.

• Ved mott
ak av andr
e ultr
aly
dsignaler
mottak
andre
ultraly
alydsignaler
(metallyd eller lyd fra luftbremser på
tunge kjøretøy) kan det hende at
parkeringsradaren ikke fungerer riktig.
• Rengjør skitne følere med en myk klut
og rent vann.
• Fortsett å se i speilene eller snu hodet
or
siktig og ffølg
ølg vvanlig
anlig
e
bak
over
ær ffor
orsiktig
anlige
bakover
over.. V
Vær
sikkerhetsregler ved rygging.
• Følerne må ikke utsettes for trykk eller
støt eller direkte spyling med
høytrykksspyler ved bilvask, ettersom de
kan skades
• Ved park
ering kkan
an den øvr
e delen av bilen
parkering
øvre
støte mot en hindring før føleren er i
funksjon. Bruk derfor alltid sidespeilene,
eller snu hodet og se bakover under
parkering.

RÅD FOR ØKONOMISK KJØRING
Drivstofforbruket påvirkes i stor grad av
kjørestilen.
Hvordan, hvor og når du kjører virker inn på hvor
mange kilometer du får ut av en liter drivstoff.
For å oppnå maksimal drivstofføkonomi:
• Akselerer langsomt.
• Unngå unødig tomgang.
• Pass på at motoren er riktig justert.
• Rus ikke motoren.
• Bruk klimaanlegget bare når det er
nødvendig.
• Senk hastigheten ved kjøring på dårlige veier.
• Pass på å ha riktig dekktrykk.
• Hold trygg avstand til andre biler, slik at du
unngår kollisjon ved en eventuell bråbremsing. Dette reduserer også slitasjen på
bremseklossene og bremsebeleggene.
• Kjør ikke med unødig last.
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• Hvil ikke foten på bremsepedalen under
kjøring.
• Følg vedlikeholdsintervallene i Garanti- og
Vedlikeholdsheftet og spesifikasjonene i denne
instruksjonsboken.

RISIK
OF
YL
T KJØRING
RISIKOF
OFYL
YLT

VANNPL
ANING
ANNPLANING

Hvis risikofylte situasjoner skulle oppstå på grunn
av vann, snø, is, søle, sand eller lignende:

Hvis det oppstår vannplaning på våt veibane, kan
du ikke styre bilen, ettersom hjulene mister
veigrepet.

• Senk hastigheten, og kjør forsiktig med ekstra
avstand til å bremse.
• Unngå brå manøvrer ved bremsing, styring
eller akselerering.
• Ved bremsing skal du bevege bremsepedalen
lett opp og ned til bilen står stille hvis ikke
bilen har ABS. Hvis bilen har ABS, skal du trå
hardt på bremsepedalen og styre forbi
hindringen.
• Hvis bilen har satt seg fast i snø, søle eller
sand, bruker du 2. gir for å unngå spinn på
forhjulene.
• Bruk sand eller annet materiale under
forhjulene for å hindre at bilen glir, eller bruk
kjettinger, slik at du får trekkraft hvis bilen
står fast i snø, søle på is. Se “LØSTAKING AV
BILEN” i stikkordregisteret.

Faren for vannplaning avhenger av veiforholdene,
dekkenes mønsterdybde og dekktrykket, samt
hastigheten. Det er svært farlig.
Den beste måten å unngå vannplaning på er å
senke hastigheten og være på vakt når du merker
at veibanen er våt.
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KJØRING MED TILHENGER
KJØRING I D
YPT V
ANN
DYPT
VANN
Hvis du skal kjøre gjennom dypt vann, må du
kontrollere at grøfta eller vanndammen ikke er
for dyp. Hvis du har for høy hastighet ved kjøring
i vann, kan vann komme inn i motoren gjennom
inntakssystemet og føre til store skader.

Z FORSIKTIG
Ta alltid ffølg
ølg
ende fforholdsr
orholdsr
egler når du sk
al
ølgende
orholdsregler
skal
kjøre gjennom dypt vann:
• Kjør ikke der vannet er så dypt at det
går like under bilens understell.
• Kjør med så lav hastighet du kan med
e gir
høy
turttall og lavest
laveste
gir..
høytt tur

Z FORSIKTIG
Hvis du ikke bruker forskriftsmessig utstyr
og kjører forsiktig, kan du miste kontrollen
over bilen ved kjøring med tilheng
er
tilhenger
er.. Hvis
.ek
s. er ffor
or tung
an det
tilheng
er
en ff.ek
tung,, kkan
tilhenger
eren
.eks.
hende at bremsene ikke virker godt nok,
eller ikke virker i det hele tatt. Du og dine
passasjerer kan skades alvorlig. Følg alltid
instruksene i dette kapitlet ved kjøring med
ont
akt et aut
oriser
vr
olet
tilheng
er
Kont
ontakt
autoriser
orisertt Che
Chevr
vrolet
olet-tilhenger
er.. K
verksted for informasjon om bruk av
tilhenger på din bil.
Bruk riktig utstyr for størst mulig sikkerhet og
komfort. Du bør også unngå altfor mye last og
annen feil bruk.
Maksimalt tillatt tilhengervekt du kan trekke
med din bil, avhenger av bruksmåten og hva
slags utstyr som er montert. Kontroller at riktig
utstyr er montert på bilen før du forsøker å kjøre
med tilhenger.
Et autorisert Chevrolet-verksted kan levere og
montere et tilhengerfeste og annet slepeutstyr
som passer til ditt formål.

GE
OMETRISK PL
ASSERING A
V
GEOMETRISK
PLASSERING
AV
KOBLINGSKULEN OG FESTEPUNKTER
FOR TILHENGERFESTET (Enhet: mm)
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AV TAGBAR
T TILHENGERFESTE
GBART
Montere tilhengerfestet

• Sett låsenøkkelen til tilhengerfestet (4) i
låsen (3).

1. Ta av dekselet til tilhengerfestet, og oppbevar
det på et trygt sted.

• Drei nøkkelen ned til opplåsingsstilling.
Indikatoren på tilhengerfestet skal være
rød (1).

2. Forviss deg om at tilhengerfestet er klart til
å monteres.

• Det er en åpning mellom kulen og tilhengerfestet (2).

3. Sett tilhengerfestet (3) oppover i festeanordningen (1) helt til stiftene (2) på
tilhengerfestet er inne i holderen i
festeanordningen for tilhengerfestet.
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4. Trykk tilhengerfestet (3) forover til det festes
og låses på plass.

5. Drei nøkkelen oppover for å låse tilhengerfestet
på plass, og ta ut nøkkelen.

Indikatoren på tilhengerfestet blir grønn (2),
og stiftene på tilhengerfestet (4) festes i
festeanordningen til holderen (1).

Kontrollere at tilhengerfestet er riktig montert:
• Indikatoren på tilhengerfestet er grønn
• Det er ingen åpning mellom stiftene på
tilhengerfestet og festeanordningen på
holderen.
• Tilhengerfestet sitter fast inne i holderen.
• Nøkkelen er låst i opp-stillingen.
• Nøkkelen er fjernet fra tilhengerfestet.

Ta av tilhenger
tilhengerffestet
1. Sett nøkkelen til tilhengerfestet i låsen.
2. Drei nøkkelen ned til opplåsingsstilling.
3. Trykk på låsespaken til tilhengerfestet.
4. Drei spaken en kvart omdreining.

3–40 KJØRING

5. Løft opp og trekk utover for å ta
tilhengerfestet ut av holderen.

Z FORSIKTIG

6. Sett dekselet til tilhengerfestet inn i huset til
holderen.

• Tilhengerfestet må sitte godt fast i
koblingshuset.
• Tilhengerfestet må låses, og nøkkelen
må tas ut.
• Kjøring med campingvogn eller tilhenger
bare tillatt med forskriftsmessig festet
tilhengerfeste. Kontakt et verksted hvis
tilhengerfestet ikke kan festes
forskriftsmessig. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.

L ASTING A
V TILHENGER
AV
For å kunne laste tilhengeren riktig, må du vite
hvordan du måler tilhengerens bruttovekt og
kulebelastningen. Tilhengerens bruttovekt er
vekten på hengeren og all hengerlasten.
Tilhengerens bruttovekt kan måles ved å sette
den fullt lastede tilhengeren på en bilvekt.
Kulebelastningen
er
kraften
som
hengerkoblingen utøver på hengerfestet, med
fullt lastet henger og koblingen i normal
slepehøyde. Denne vekten kan måles ved bruk
av en baderomsvekt.
Vekten på den lastede hengeren (tilhengerens
bruttovekt) skal aldri overstige oppført verdi.
Maksimalt tillatt tilhengervekt gjelder for
stigninger på opptil 12%.
Når hengeren er koblet til, får maksimalt tillatt
bakaksellast for den fullt lastede trekkbilen
(inklusive passasjerer) ikke overskrides.
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Z AD
VARSEL
ADV
Bilens samlede bruttovekt med henger får
ikke overstige angitt bruttovekt (GVWR)
for bilen.
Bilens samlede bruttovekt er vekten på
bilen, bilføreren, passasjerene, bagasje eller
last pluss vekten på hengerfestet og
kulebelastningen.

Z FORSIKTIG
Ingen må sitte i tredje seterad ved kjøring
med tilheng
er
tilhenger
er..

Maksimalt tillatt last

(enhet: kg)
2.4D

M/T
A/T

3.0D Diesel

Med brems

1.500

-

2.000

Uten brems

750

-

750

Med brems
Uten brems

1.500

1700

1700

750

750

750

Z AD
VARSEL
ADV
Oppført tilhengervekt gjelder for høyder
opp til 1 000 m over havet.
Ved st
eff
ekt
en
ørr
e høy
der kkan
an mot
or
størr
effekt
ekten
ørre
høyder
motor
oreff
reduseres, slik at det ikke blir mulig å
utnytte tillatt maksimalvekt på tilheng
er
en i fjellområder
eren
fjellområder..
henger
• I høyder over 1 000 m over havet bør
maksimal tilhengervekt reduseres med
10% for hver 1 000 m stigning i høyden.
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Z AD
VARSEL
ADV
Feil lasting og sidevind, store lastebiler som
kjører forbi eller ujevn veibane kan føre til
krengning eller at tilhengeren skjærer ut.
• Juster kulebelastningen ved å fordele
lasten på tilhengeren.
• Kontroller ved å veie den lastede tilhengeren og kulebelastningen for seg.
• Innhent informasjon om hva som er
maksimalt tillatt tilhengervekt i landet
du kjører i.

TILHENGERBREMSER
Hvis campingvognens/tilhengerens bremser
brukes, skal du følge anvisningene fra produsenten. Du må aldri foreta endringer på bilens
bremsesystem.
TILHENGERL
YS
TILHENGERLY
Kontroller at hengeren har lys som oppfyller
gjeldende krav i landet du kjører i. Kontroller
alltid at lysene på hengeren virker før du starter
kjøreturen.
DEKK
Kontroller at dekktrykket er riktig ved kjøring
med tilhenger, se kapittel 8.

SIKKERHETSLENKER
Fest alltid sikkerhetslenken mellom bilen og
hengeren. Sett sikkerhetslenken i kryss under
nesen på hengeren, slik at nesen ikke berører
bakken hvis den skilles fra hengerfestet. Følg
produsentens anvisninger for feste av sikkerhetslenkene. Pass alltid på at den er løs nok til at å
kunne snu. La aldri sikkerhetslenkene henge ned
slik at de berører veien.
BREMSE
VÆSKE
BREMSEV
Bremsevæsken skal skiftes årlig ved følgende
forhold.
• Hyppig kjøring med tilhenger.
• Kjøring i kupert terreng eller fjell.
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VÆSKE F
OR A
UT
OMA
TGIR
FOR
AUT
UTOMA
OMAT
Giroljeskift er ikke nødvendig. Rutinemessig
kontroll av væsken er heller ikke nødvendig.
Kontroll av giroljen er bare nødvendig hvis det
foreligger et symptom som tyder på feil i
forbindelse med giroljen.
TIPS OM KJØRING MED TILHENGER
Bilens kjøreegenskaper endres ved kjøring med
tilhenger.
Ta følgende forholdsregler for størst mulig
sikkerhet:
• Øv på å svinge, stoppe og rygge før du kjører
med henger ute i trafikken. Kjør ikke med
henger i trafikken før du er i stand til å
betjene bilen og tilhengeren på en trygg
måte.
• Kontroller før kjøring at lysene på tilhengeren
virker som de skal.
• Kjør ikke med høyere hastighet enn
80 km/t eller maksimalt tillatt hastighet hvis
denne er lavere.

• Kjør ikke fortere enn 30 km/t i oppoverbakke
i 1. gir, eller 50 km/t i 2. gir.
• Forviss deg om at du har nok plass til å svinge,
og unngå brå manøvrer.
• Unngå brå start, akselerering og stans.
• Unngå krappe svinger og skifte av kjørefelt.
• Kjør alltid med moderat hastighet.
• Få hjelp av noen når du skal rygge.
• Pass på å ha tilstrekkelig bremsestrekning.
Bremselengden øker når du kjører med
tilhenger.
• Senk hastigheten, og skift til lavere gir før du
kjører ned en bratt eller lang nedoverbakke.
• Unngå å holde bremsepedalen inne for lenge
eller for ofte, ettersom bremsene da
overopphetes og bremseeffekten reduseres.
• Blokker alltid hjulene på både bilen og hengeren
ved parkering. Trekk håndbremsen godt til.
• Det anbefales ikke å parkere i en bratt bakke.
Du bør ikke parkere bilen i en bakke når du har
koblet til en tilhenger.

• Hvis noe går galt, som for eksempel at
hengerfestet frakobles, kan det føre til personskade og skade på bilen og hengeren.
• Hvis den som tar bort klossene står like bak
tilhengeren, kan vedkommende skades. Hvis
bremsene slipper eller hengerfestet frakobles,
kan hengeren rulle bakover.
Pass på at den som tar bort klossene fra hjulene
står på en av sidene.
• Følg anvisningene fra tilhengerprodusenten.
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Z AD
VARSEL
ADV
Karbonmonoksid (CO) kan sive inn i bilen
hvis bakruten er åpen når du kjører med
tilheng
er
arbonmonok
sid har ing
en lukt
tilhenger
er.. K
Karbonmonok
arbonmonoksid
ingen
og ingen farge. Den kan føre til bevisstløshet eller død.
• Kjør ikke med åpen bakrute. Hvis du må
kjøre med åpen bakluke eller bakrute,
skal du stenge alle de andre vinduene,
STILLING
sett
e på “FRISKL
UFT
TILLING””, åpne
sette
“FRISKLUFT
UFTS
ventilasjonsdysene i midten og på
sidene og sette viften på høy hastighet
(se “VENTILASJON” i stikkordregisteret).

BAKKEKJØRING

PARKERING I BAKKE

Senk hastigheten og skift til et lavere gir før du
starter på en lang eller bratt nedoverbakke. Hvis
du ikke girer ned, kan det hende du blir nødt til å
bruke bremsene så mye at de blir for varme og
ikke lenger virker effektivt.

Du bør ikke parkere bilen i en bakke når du har
koblet til en tilhenger. Bilen og tilhengeren kan
begynne å bevege seg hvis noe går galt.
Resultatet kan bli personskade og skade på både
bilen og hengeren.

I en lang oppoverbakke skal du skifte til lavere gir
og senke hastigheten til ca. 70 km/t, slik at du
reduserer faren for overoppheting av motoren og
girkassen.

Hvis det er helt uunngåelig å parkere i en bakke:
1. Trå på bremsepedalen, men legg ikke inn
parkeringsstilling (P) med én gang hvis bilen
har automatgir, og legg ikke inn noe gir hvis
bilen har manuelt gir.
2. Få noen til å sette klosser under hjulene på
tilhengeren.
3. Når klossene er på plass, slipper du opp
bremsepedalen til klossene tar opp belastningen.
4. Trå på bremsepedalen igjen. Sett på håndbremsen, og skift til parkeringsstilling (P) ved
automatgir og 1. gir eller revers ved manuelt
gir.
5. Slipp opp bremsepedalen.
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ST
AR
TE BILEN ETTER P
ARKERING I EN
STAR
ARTE
PARKERING
BAKKE

VEDLIKEHOLD I FORBINDELSE MED
KJØRING MED TILHENGER

1. Trå på bremsepedalen og hold den inne
mens du

Bilens vedlikeholdsintervall forkortes ved stadig
kjøring med tilhenger. Du finner mer informasjon
om dette i vedlikeholdsprogrammet i Garantiog Vedlikeholdsheftet. Spesielt viktige punkter i
forbindelse med kjøring med tilhenger er væske
for automatgir (ikke full på for mye), motorolje,
remdrift, kjølesystem, bremsevæske og bremsejustering. Alle disse punktene tas opp i denne
instruksjonsboken - se stikkordregisteret. Vi
anbefaler at du leser disse avsnittene i
instruksjonsboken før du kjører med henger.

• starter motoren
• legger inn gir og
• slipper håndbremsen.
2. Slipp opp bremsepedalen.
3. Kjør med lav hastighet til tilhengeren går klar
av klossene.
4. Stopp, og be noen plukke opp klossene og
legge dem på plass.

Kontroller jevnlig at hengerfestets mutrer og
bolter er strammet ordentlig.

EKSOSGASS
(KARBONMONOKSID)
Eksosgass inneholder karbonmonoksid (CO) som
er uten lukt og farge. Langvarig påvirkning av
karbonmonoksid kan føre til bevisstløshet og
død.
Oppsøk verksted umiddelbart hvis du har
mistanke om at eksos trenger inn i bilen. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Z AD
VARSEL
ADV
For å beskytte mot at karbonmonoksid
kommer inn i bilen, skal eksosanlegget og
karosseriet inspiseres som anbefalt her:
• Ved hver
hvertt oljeskift
oljeskift..
• Når du merker endring i lyden fra
eksosanlegget.
• Hvis det er skade eller korrosjon på
eksosanlegget, understellet eller
bakparten av bilen.
e mot
or
en gå på lukk
ede områder
• La ikk
ikke
motor
oren
lukkede
områder,,
som for eksempel i en garasje. Flytt
bilen til et sted der det er åpent.
(fortsettelse)
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MILJØVERN
Z AD
VARSEL
ADV
(fortsettelse)
• Du må ikke sitte lenge i en parkert bil
med motoren i gang.
• Hvis du stopper bilen på et åpent
område i en viss tid, skal du sette
ventilasjonen på friskluftinntak. (Se
“RE
SIRK
UL
ASJONSFUNK
SJON” i stikk
“RESIRK
SIRKUL
ULASJONSFUNK
ASJONSFUNKSJON”
stikk-ordregisteret.)
• Kjør ikke med åpen bakluke. Hvis det er
uunngåelig å kjøre med åpen bakluke,
skal du stenge vinduene, stille
ventilasjonen på friskluftinntak og
sette viften på høy hastighet. (Se
ASJONSFUNK
SJON” i stikk
“RE
SIRK
UL
stikk-“RESIRK
SIRKUL
ULASJONSFUNK
ASJONSFUNKSJON”
ordregisteret.)

TRENDSETTENDE TEKNOLOGI

GJENVINNING A
V K
ASSER
TE BILER
AV
KASSER
ASSERTE

Vi har brukt miljøvennlige og hovedsakelig
resirkulerbare materialer ved utviklingen og
produksjonen av bilen din. Produksjonsmetodene
som er brukt ved fremstillingen av din bil, er
også miljøvennlige.

Du finner informasjon om gjenvinning av kasserte biler på http://www.chevroleteurope.com

Resirkulering av avfall fra produksjonen sikrer
lukkede materialkretsløp. Redusert behov for
energi og vann bidrar også til å ta vare på
naturressursene.
Svært avansert design betyr at bilen din enkelt
kan demonteres når den kasseres, og de enkelte
materialene sorteres separat for senere å brukes
om igjen.
Materialer som asbest og kadmium brukes ikke.
Kjølemiddelet i klimaanlegget inneholder ikke
KFK.
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VENTILASJONSD
YSER
DY
Sideventilasjonsdyser

Defrosterdyser for frontruten

Gulvventilasjonsdyser

Med de to justerbare sideventilasjonsdysene
kan luftstrømmen rettes inn mot sidene ved
forsetene, eller mot sidevinduene.

Defrosterdysene for frontruten retter
luftstrømmen mot frontruten.

Gulvventilasjonsdysene retter luftstrømmen
mot benplassen.

Midtre ventilasjonsdyser

Defrosterdyser for fordørsvinduene

Retningen på luftstrømmen kan reguleres
med de to justerbare midtre ventilasjonsdysene.

Med defrosterdysene for dørvinduene foran
rettes luftstrømmen mot sidevinduene,
hovedsakelig til området nær sidespeilet.
Bakre ventilasjonsdyser
Avkjølt eller oppvarmet luft strømmer til
bakre benplass gjennom kanaler under
forsetene.
Slå av ventilasjonsdysene i midten og på
sidene
Drei hjulet under eller ved siden av
ventilasjonsåpningen for å stenge luftstrømmen gjennom dysene.
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BETJENINGSP
ANEL
PA
1. Knapp for temperaturregulering.

5. Knapp for luftresirkulasjon.

KNAPP F
OR TEMPER
ATURRE
GULERING
FOR
TEMPERA
TURREGULERING

2. Viftereguleringsknapp.

6. Knapp for oppvarming av bakrute og
sidespeil.

Med temperaturknappen reguleres temperaturen på luften som kommer ut av
ventilasjonsdysene.

3. Knapp for luftfordelingsvalg.
4. Klimaanleggknapp (A/C).

Drei knappen mot det blå området for å få
kald luft og mot det røde området for å få
varm luft.
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VIFTEREGULERINGSKNAPP

KNAPP F
OR LLUFTF
UFTF
ORDELINGSV
AL
G
FOR
UFTFORDELINGSV
ORDELINGSVAL
ALG

Foran ((W
W)

Luftmengden fra systemet kan justeres ved
å dreie på viftereguleringsknappen. Drei
knappen mot høyre for høyere viftehastighet
og mot venstre for lavere viftehastighet.

Juster knappen til ønsket innstilling for
luftstrømmen.

Luft fra midtre ventilasjonsdyser og sideventilasjonsdysene.

Viftereguleringsknappen har fire hastighetstrinn.

Luftfordelingsknappen kan settes i én av fem
stillinger:
To nivåer ((E
E)
Leder luftstrømmen i to retninger. Halvparten
av luftstrømmen går gjennom gulvventilasjonsdysene, og resten går gjennom midtre
ventilasjonsdyser og sideventilasjonsdysene.
Gulv ((Q
Q)
Luftstrøm
hovedsakelig
gjennom
gulvventilasjonsdysene. Noe luft ledes også til
defrosterdysene for frontruten, sideventilasjonsdysene og de bakre ventilasjonsdysene.
Pass på at plassen under forsetene er ryddig,
slik at ikke luftstrømmen til bakre del av
kupeen hindres.
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Gulv/defroster ((S
S)

KNAPP FOR LUFTRESIRKULASJON

I denne stillingen ledes mesteparten av luften
gjennom defrosterdysene for frontruten,
defrosterdysene for fordørsvinduene og
gulvventilasjonsdysene. Litt luft ledes også til
sideventilasjonsdysene.

Trykk på denne knappen for å koble inn
resirkulasjonsfunksjonen når du kjører der det
er mye støv eller for å unngå forurensning
eller ubehagelig lukt utenfra og når det er
nødvendig med rask kjøling eller oppvarming
av kupeen. Indikatorlampen tennes, og
kupéluften resirkuleres.

Defroster ((N
N)

Når denne knappen trykkes igjen, slippes
friskluft inn i kupeen. Indikatorlampen
slukker.

Luft ledes hovedsakelig gjennom defrosterdysene for frontruten og dørvinduene foran.
Litt luft ledes også til sideventila-sjonsdysene.
.

Vinduene kan tildugges når resirkulasjonsfunksjonen brukes lenge. Hvis dette skjer,
trykker du på knappen igjen for å slå på
friskluftfunksjonen.

Z FORSIKTIG
Langvarig bruk av resirkulasjonsinnstillingen kan føre til at du blir trøtt.
• Skift til friskluftinnstilling med jevne
mellomrom.
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KLIMAANLEGG
Klimaanleggets (A/C) kjøledel avkjøler og
fjerner fuktighet, støv og pollen fra luften i
bilen.
Selv om klimaanlegget er på, produserer bilen
varm luft når du setter temperaturreguleringsknappen på varmt.
MERK
Etter kjøring med klimaanlegget på kan
det hende at du oppdager vanndråper
under motorrommet. Dette er normalt og
skyldes at kjølesystemet fjerner
fuktighet fra luften.

MERK
Ettersom kjølesystemets kompressor
får sin effekt fra motoren, kan du merke
en liten endring og motoreffekten og
ytelsen når kompressoren er i drift.

KNAPP FOR KLIMAANLEGG (A/C)

Z FORSIKTIG
Bruk av klimaanlegget (A/C) under
kjøring i lange oppoverbakker eller tett
trafikk kan føre til at motoren
overopphetes. (Se “OVEROPPHETING” i
stikkordregisteret.)
• Følg med på temperaturmåleren.
• Slå av klimaanlegget hvis måleren
viser overoppheting av motoren.
Bilen kan skades.

Slå på klimaanlegget (A/C):
1. Start motoren.
2. Trykk på klimaanleggknappen. (Kontrollampen tennes som bekreftelse på at
klimaanlegget er på.)
3. Juster viftehastigheten.
MERK
Klimaanlegget virker ikke når viftereguleringsknappen er i stilling
en av
stillingen
av..
Slå av klimaanlegget:
Trykk på klimaanleggknappen igjen.
(Kontrollampen slukker som bekreftelse på
at klimaanlegget er avslått.)
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VA R M E
KJØLING

Normal kjøling

Maksimal oppvarming

Maksimal kjøling

1. Slå på klimaanleggknappen (A/C).
(Kontrollampen tennes.)

Bruk innstillingen for maksimal varme for rask
oppvarming av kupeen. Bruk ikke denne
innstillingen i lengre tid, ettersom det kan bli
innestengt luft i kupeen og vinduene tildugges.
Fjern dugg fra vinduene ved å slå av
luftresirkulasjonsknappen, slik at friskluft
kommer inn i kupeen.

For maksimal kjøling når det er varmt ute og
når bilen er blitt utsatt for sollys i lengre tid:
1. Åpne vinduene litt, slik at den varme luften
slipper ut.
2. Slå på klimaanlegget (A/C). (Kontrollampen tennes.)
3. Trykk på luftresirkulasjonsknappen.
(Kontrollampen tennes.)
4. Sett luftfordelingsknappen på FORAN (w).
5. Drei temperaturreguleringsknappen så
langt det går i det blå området for kjøling.
6. Sett viftereguleringsknappen på den
høyeste hastigheten.

2. Trykk på luftresirkulasjonsknappen.
(Kontrollampen tennes.)
3. Sett luftfordelingsknappen på FORAN (w)
eller TO NIVÅER (e).
4. Sett temperaturreguleringsknappen i det
blå området for kjøling.
5. Sett viftereguleringsknappen på ønsket
hastighet.

For maksimal oppvarming:
1. Slå av klimaanlegget (A/C). (Kontrollampen slukker.)
2. Trykk på luftresirkulasjonsknappen.
(Kontrollampen tennes.)
3. Sett luftfordelingsknappen på TO
NIVÅER (e) eller GULV (q).
4. Drei temperaturreguleringsknappen så
langt det går i det røde området for
oppvarming.
5. Sett viftereguleringsknappen på maksimal
hastighet.
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V E N T I LA S J O N
Normal oppvarming

To nivåer

Ventilasjon

1. Slå av klimaanlegget (A/C). (Kontrollampen slukker.)

Bruk denne innstillingen på kjølige dager med
sol. Oppvarmet luft strømmer til benplassen
og kald luft utenfra strømmer til øvre del av
kupeen.

Lede luft gjennom ventilasjonsdysene i midten
og på sidene:

Bruke denne innstillingen:

2. Slå av luftresirkulasjonsfunksjonen.
(Kontrollampen slukker)

2. Slå av luftresirkulasjonsfunksjonen.
(Kontrollampen slukker)
3. Sett luftfordelingsknappen på GULV (q)
eller TO NIVÅER (e).
4. Still temperaturreguleringsknappen i det
røde området for oppvarming.
5. Sett viftereguleringsknappen på ønsket
hastighet.

1. Slå av luftresirkulasjonsknappen. (Kontrollampen slukker)
2. Sett luftfordelingsknappen på TO
NIVÅER (e).
3. Sett temperaturreguleringsknappen på
ønsket temperatur.
4. Sett viftereguleringsknappen på ønsket
hastighet.

1. Slå av klimaanlegget (A/C). (Kontrollampen slukker.)

3. Sett luftfordelingsknappen på FORAN (w)
eller TO NIVÅER (e).
4. Sett temperaturreguleringsknappen i det
blå området for kjøling.
5. Sett viftereguleringsknappen på ønsket
hastighet.
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AV I S I N G O G A
VDUGGING
AV
Fjerne is fra frontruten:
1. Drei luftfordelingsknappen til DEFROSTER (n).
2. Still temperaturreguleringsknappen i det
røde området for varm luft.
3. Sett viftereguleringsknappen på maksimal
hastighet for rask avising.
MERK
Klimaanlegget og friskluftinnstillingen
kobles automatisk inn for å forbedre
effekten til defrosteren når du velger
n ) eller GUL
V/DEFR
OSDEFR
OS
TER ((n
GULV
/DEFROSDEFROS
OSTER
TER ((S
S ).

Sett luftfordelingsknappen på GULV/
DEFROSTER (s) for å holde frontruten klar
og lede varm luft til gulvet.

Z FORSIKTIG
Temper
atur
skjellen mellom luft
en
emperatur
aturffor
orskjellen
luften
utenfra og frontruten kan føre til at
vinduene tildugges og sikten reduseres.
OS
TER ((s
• Bruk ikk
e GUL
V/DEFR
s) eller
OSTER
ikke
GULV
/DEFROS
n ) i ekstremt fuktig
DEFROSTER ((n
vær når temperaturreguleringsknappen står i det blå området.
Dette kan føre til en ulykke med skade
på bilen og per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..

TILLEGGSTIMER
(BARE DIESELMOTOR)
Denne tilleggsvarmeren er en elektrisk
luftvarmer som er montert i klimaanleggmodulen. Den forbedrer varmeeffekten ved å
øke temperaturen på luftstrømmen inn i
kupeen.
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AU T
OMA
TISK
TO
AT
KLIMAK
ONTR
OLL
KO
RO
GENERELL BESKRIVELSE
Den helautomatiske temperaturreguleringen
(FATC) regulerer kupétemperaturen
automatisk og gir maksimal komfort uansett
vær, utetemperatur og årstid. Systemet sørger
for ønsket temperatur hvis du velger AUTOmodus.
Den ønskede temperaturen kontrolleres av et
følersignal inne i bilen, kjølevæsketemperaturen og signalet fra følerne for sollys
og utetemperatur.

Føler for sollys

Temper
atur
emperatur
aturfføler

Føleren for sollys er plassert foran defrosterdysene for frontruten.

Temperaturinformasjon fra kupeen brukes til
å fastslå ventilasjonskrav når systemet er i
AUTO-modus.

Denne føleren registrerer sollys når systemet
står i AUTO-modus.

Z FORSIKTIG

Z FORSIKTIG

Det må ikke settes klistremerker eller
annet over føleren. Det kan føre til
feilfunksjon ved føleren.

Unngå å plassere klistremerker over
temperaturføleren. Dette fører til at den
ikke fungerer som den skal.
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DISPL
AY
DISPLA
1. Temperaturinnstilling
2. Kontrollampe for defroster
3. Kontrollampe for luftfordelingsvalg.
4. Kontrollampe for klimaanlegg
5. Utetemperatur
6. Kontrollampe for AUTO-modus

7. Kontrollampe for friskluftinnstilling
8. Kontrollampe for resirkulasjonsinnstilling
9. Kontrollampe for viftefunksjon
10. Indikator for viftehastighet

C7E4019B

AUT
OMA
TISK TEMPER
ATURK
ONTR
OLL
UTOMA
OMATISK
TEMPERA
TURKONTR
ONTROLL
Når systemet for automatisk temperaturkontroll brukes i AUTO-modus, trenger du bare
å stille inn ønsket kupétemperatur.
AUTO-knapp
Når AUTO-knappen er trykket inn styres
kupétemperaturen automatisk til ønsket
temperatur. Systemet styrer automatisk
luftfordeling, viftehastighet, klimaanlegg og
resirkulering av luft.
Kontrollampen for AUTO-modus vises på
informasjonsdisplayet midt på instrumentpanelet.
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Stille inn ønsket temperatur
Vri temperaturknappen til ønsket temperatur
vises.
Med urviseren: Den ønskede temperaturen
økes 0,5 °C.
Mot urviseren: Den ønskede temperaturen
senkes 0,5 °C.
Ønsket temperatur kan stilles inn mellom 18°C
og 32°C.

MERK
Hvis ønsket temperatur er satt til “HI”
(høyeste temperatur) eller “Lo” (laveste
temperatur), går viften kontinuerlig på
høyeste hastighet også når kupétemperaturen når den ønskede temperaturen.
Trykk inn OFF-knappen for å slå av systemet.

MANUELL KONTROLL
Knapp for klimaanlegg (A/C)
Slår klimaanlegget på eller av. AUTO-modus
oppheves og indikatoren slukkes hvis denne
knappen trykkes inn.
Kontrollampen for klimaanlegget (A)
tennes når klimaanlegget er på.
Trykk på klimaanleggknappen (A/C) igjen for
å slå av klimaanlegget, eller trykk på OFFknappen for å slå av hele systemet.
Se “KNAPP FOR KLIMAANLEGG” tidligere i
denne delen
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Velg
er ffor
or luftf
or
deling
elger
luftfor
ordeling

Knapp for luftresirkulasjon

Knapp for regulering av viftehastighet

Hvis MODE-knappen trykkes inn oppheves
AUTO-modus og luftfordelingen endres i
rekkefølgen under.

Velger enten luft utenfra eller resirkulering av
luften i kupeen.

Viftehastigheten reguleres ved å dreie denne
knappen.

Se “KNAPP FOR LUFTRESIRKULASJON”
tidligere i denne delen.

AUTO-modus oppheves hvis denne knappen
dreies.

FORAN (w)oTO NIVÅER (e)o GULV
(q)oGULV/DEFROSTER (s)
Se “KNAPP FOR LUFTFORDELINGSVALG”
tidligere i denne delen hvis du vil ha mer
informasjon.
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AVISING

APS

Trykk på DEFROSTER-knappen (n ) for å
fjerne is på frontruten. Klimaanlegget og
friskluftinnstillingen slås automatisk på.

Med APS-funksjonen (Anti-Pollution Sensor,
forurensningsføler) trekkes automatisk
friskluft inn i kupeen, eller resirkulasjonsinnstillingen kobles inn, for å hindre at
eksosgass og forurenset luft trenger inn i
kupeen.

Juster viftehastigheten med viftereguleringsknappen.
Dette valget kan oppheves ved å trykke inn
defrosterknappen igjen, velgerknappen for
luftfordeling, eller AUTO-knappen.
Se “AVISING OG AVDUGGING” tidligere i denne
delen.

Trykk på APS-knappen for å aktivere APSfunksjonen. Kontrollampen på knappen
tennes.
Trykk på knappen igjen for å slå av APSfunksjonen. Kontrollampen slukker som
bekreftelse på at APS ikke er aktivert.

Vinduene kan tildugges når APS-funksjonen
brukes lenge. Hvis det skulle skje, slår du av
APS-funksjonen og kobler inn friskluftinnstillingen.
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VISNING A
V UTETEMPER
ATUR
AV
UTETEMPERA

ENDRE TEMPER
ATURENHET
TEMPERA

Utetemperaturen
vises
alltid
på
informasjonsdisplayet. Se “INFORMASJONSPANEL” i stikkordregisteret.

Du endrer enheten for temperaturen slik:

Temperaturføleren er plassert bak støtfangeren foran.
På grunn av plasseringen kan den viste
temperaturen bli påvirket av varme fra vei
eller motor når bilen står stille eller kjører
sakte.

L7D2092A

1. Trykk på SET-knappen på informasjonspanelet i minst to sekunder. Temperaturenheten blinker.
2. Trykk på knappen R eller C for å endre
enheten (°C Q°F).

KNAPPER FOR
KLIMAK
ONTR
OLLEN P
Å
KO
RO
PÅ
R AT T E T
): Trykk for å endre retning på luftstrømmen.
w 9 x : Trykk for å øke eller redusere
viftehastigheten.
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T I P S FFO
OR BR
UK A
V
RU
AV
V E N T I L A S J O N SSA
A N L EEG
GGET
Når bilen har stått parkert i direkte sollys,
åpner du vinduene før du slår på klimaanlegget (A/C).
Reduser fuktigheten ved bruk av klimaanlegget for å avdugge vinduene på
regnværsdager eller ved høy luftfuktighet.
Slå på klimaanlegget i noen minutter minst
én gang i uken, også om vinteren og ellers
når klimaanlegget ikke brukes regelmessig.
Dette sikrer riktig smøring av kompressoren
og tetningene og forlenger vedlikeholdsintervallet for systemet.
Kjøring med hyppig start og stopp kan
redusere klimaanleggets effektivitet.
Klimaanleggkompressoren virker ikke når
viftereguleringsknappen er slått av.
Hvis bilen har pollenfilter, krever dette riktig
vedlikehold. Se “POLLENFILTER” i stikkordregisteret. Dette filteret renser luften utenfra
for støv, pollen osv. før den kommer inn i
kupeen.
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RDS-RADIO OG CD-SPILLER
Les disse anvisningene nøye før du bruker
anlegget første gang.

Z FORSIKTIG
Sikkerhet i trafikken har absolutt
prioritet. Betjen lydanlegget bare når veiog trafikkforholdene tillater det. Gjør deg
kjent med lydanlegget før kjøreturen
er i bilen, må du passe
st
ar
star
artter
er.. Når du sitt
sitter
på at du alltid kan høre sirener fra
politibiler
annbiler og ambulanser i
politibiler,, br
brannbiler
tide. Still derfor volumet på lydanlegget
på fornuftig nivå.

Z FORSIKTIG
Ly danleg
g et kkan
an sk
ades ved st
ar
danlegg
skades
star
artt av
bilen med st
ar
tk
abler
emet
star
artk
tkabler
abler.. Slå av syst
systemet
emet..

<Uten navigasjonssystem>
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<Med navigasjonssystem>

1. Power-knapp
Når strømmen er på:
Kort trykk: Slår lydutkoblingsfunksjonen
PÅ og AV.
Langt trykk: Slår AV anlegget.
Når anlegget er av:
Når denne knappen trykkes, slås
anlegget på.
2. Volum
olum-knappen
Volumjustering og tonejustering i
tonekontrollmodus.
3. Knappen BLUETOOTH
Brukes til å velge BLUETOOTHfunksjonene som vises på displayet.
/INF
O
4. Knappen TP
TP/INF
/INFO
Kort trykk: Mottaksinnstilling for
trafikkmeldinger.
Langt trykk: Viser nødvendig informasjon
for betjening i den enkelte innstillingen
og funksjon, programmer som sendes
samt CD-informasjon
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5. CD
CD//AUX
UX-knappen
Skifter mellom lydanleggmodus CD
og AUX.

10. DIR
DIR-knapp
Brukes til å sette en CD-plate inn i
enheten.

6. <<TUNE -knapp
Velger radiostasjon (søker nedover)
i radiomodus.
Brukes i CD-modus til å søke bakover
gjennom sporene som spilles av.

11. |<SEEK
|<SEEK-knapp
Kort trykk: Søke oppover til neste stasjon
som kan tas inn.
Langt trykk: Bruke automatisk lagring.

7. >>TUNE
>>TUNE-knapp
Velger radiostasjon (søker oppover)
i radiomodus.
Brukes i CD-modus til å søke forover
gjennom sporene som spilles av.
CT
8. EJE
EJECT
CT-knappen
Brukes til å skyve ut CD-plater fra
enheten.
9. Funksjonsknapper
Brukes til å velge funksjonene som
vises på displayet.

12. >|SEEK
>|SEEK-knapp
Kort trykk: Søke nedover til forrige stasjon
som kunne tas inn.
Langt trykk: Bruke automatisk lagring.
13. Knappen BAND (uten navigasjonssystem)
Veksler lydanlegginnstilling mellom AM
og FM.
Knappen BAND/MEDIA (med navigasjonssystem)
Kort trykk: Veksler lydanlegginnstilling
mellom AM og FM.
Langt trykk: Slår på A-NAVI-funksjoner.
14. FAV-knapp
Veksler mellom
kanalsider.

forhåndsinnstilte

15. MENY SOUND
SOUND-knapp
Denne knappen trykkes for å velge
innstilling for tone, foran/bak- og venstre/
høyre-volumfordeling.

SL
ÅP
Å /AV
SLÅ
PÅ
Slå på
Trykk på [POWER] for å slå på lydanlegget
når strømmen er av.
Strøm av
Hold[POWER] inne i over 1 sekund for å
slå av lydanlegget når strømmen er på.
DEMPE LLYD
YD
ANLE
GGET
YDANLE
ANLEGGET
Trykk på [POWER] for å dempe lydanlegget
når strømmen er på.
VOLUMJUSTERING
Drei volumbryteren med klokken for å stille
lyden høyere.
Drei volumbryteren mot klokken for å stille
lyden lavere.
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RADIOINNSTILLING
JUSTERE LLYD
YD
ANLE
GGET
YDANLE
ANLEGGET

Uttoningskontroll

VAL
GA
VR
ADIOINNSTILLING
ALG
AV
RADIOINNSTILLING

Justering av bass

Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.

Trykk på [BAND] for å lytte på radio hvis du
er i en annen modus.

Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Trykk på funksjonsknappen under “Bass
“Bass””, og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.

Trykk på funksjonsknappen under “Fad”, og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.
Forhåndsinnstilt korreksjonsvalg

Justering av mellomtoner
Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Trykk på funksjonsknappen under “Mid”
Mid”, og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.
Justering av diskant
Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Trykk på funksjonsknappen under “ Treb”
eb”, og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.

Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Q , og
Trykk på funksjonsknappen under “P E
EQ
still inn EQ-menyen.
Trykk på funksjonsknappen under den
forhåndsinnstilte EQ-modusen du ønsker.

BYTTE BÅND
Båndet veksler fra AM til FM eller FM til AM
når du trykker på [BAND] (eller BAND/MEDIA).
MANUELL OPP
/NED
OPP/NED
Trykk på [<<TUNE]/[>>TUNE] for å bytte
frekvens opp/ned.
Frekvensen økes eller reduseres 1 trinn hver
gang du trykker på [<<TUNE]/[>>TUNE].

Du kan avbryte valgt forhåndsinnstilt EQ ved
å trykke en gang til på [P-EQ] på samme
måte.

SØKE OPP
/NED
OPP/NED

Forhåndsinnstillingene for EQ-modus er POP,
rock, country, vokal, jazz, klassisk.

Trykk på [|<SEEK]/[>|SEEK] for å finne neste/
forrige stasjon automatisk.
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HENTE FREM
FAVORITTINNSTILLINGER

RDS-BETJENING

Du kan lytte til stasjonene som er lagret i
minnet ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

AF-funksjonen får alltid radioen til å finne den
beste stasjonen.

Trinn 1: Søk etter en stasjon, eller still inn
ønsket stasjon manuelt.

Trinn 1: Velg favorittsiden ved å trykke på
[FAV].

Trykk på Menu i radiomodus, så viser
lydanlegget radiomenyen.

Trinn 2: Velg favorittsiden ved å trykke på
[FAV].

Trinn 2: Trykk på funksjonsknappen under
minnenummeret der stasjonen du vil lytte
til, er lagret.

Trykk på funksjonsknappen under “RDS”, så
viser lydanlegget RDS-menyen.

MINNE MED F
AVORITTINNSTILLINGER
FA
Det har 6 favorittsider og kan lagre opptil
48 stasjoner for både AM- og FM-bånd.
En stasjon kan lagres på følgende måte

Trinn 3: Trykk på en funksjonsknapp i mer
enn ett sekund under tallet der du ønsker
å lagre denne stasjonen.
Du kan bruke denne fremgangsmåten til å
lagre de 48 stasjonene i minnet.

AUT
OMA
TISK LLA
AGRING
UTOMA
OMATISK
Automatisk lagring
Trykk lenge på [|<SEEK]- eller [>|SEEK]knappen. Radioen starter autolagring og
lagrer 12 stasjoner automatisk.

AF P
å/Av
På

Trykk på funksjonsknappen under “AF
AF””.
AF veksler mellom aktivert eller deaktivert
når du trykker på denne funksjonsknappen.

4–22 KLIMAKONTROLL OG LYDANLEGG

SPILLE A
V EN CD
AV
Regional på/av

Søke etter trafikkstasjon

Den regionale funksjonen gjør at radioen
hopper til regional stasjon (regional av).

Trykk på [TP/INFO] hvis radiostasjonen ikke
har trafikkinformasjon. Radioen søker etter
neste stasjon som har trafikkinformasjon.

Trykk på Menu i radiomodus, så viser
lydanlegget radiomenyen.

Når du setter inn en CD, vises radioen på
displayet. Når CD-en lastes, begynner en
filkontroll på displayet.
Når avspillingen starter, vises spornavn og nummer på displayet.

Regionalalternativene veksler mellom
aktivert eller deaktivert når du trykker på
denne funksjonsknappen.

Hvis tenningen eller lydanlegget slås av mens
det er en CD i spilleren, blir den stående i
spilleren. Hvis det er en CD i spilleren når
tenningen slås på, må du slå på lydanlegget
før CD-en avspilles. Når tenningen og
lydanlegget slås på, spiller CD-en fra der den
stanset, hvis CD var sist valgte lydkilde.

Mottak av trafikkmeldinger

CD-spilleren kan spille små CD-singler på
8 cm med en adapterring. Små og vanlige
CD-er lastes på samme måte.

Trykk på funksjonsknappen under “RDS”
“RDS”, så
viser lydanlegget RDS-menyen.
G” .
Trykk på funksjonsknappen under “RE
“REG

Trykk på [TP/INFO] for å høre trafikkmeldinger, og radioen aktiverer trafikkmeldinger.
Trykk på [TP/INFO] for å avbryte trafikkmeldinger hvis radioen er i modus for
trafikkmeldinger.

Hvis du spiller av CD-R, kan lydkvaliteten bli
redusert på grunn av CD-R-kvaliteten,
opptaksmetoden, kvaliteten på musikken
som er tatt opp og måten CD-R-en er håndtert
på. Det kan føre til økt hopping, problemer
med å finne spor, og/eller problemer med å
laste og støte ut. Hvis disse problemene
oppstår, sjekker du undersiden av CD-en. Hvis
overflaten på CD-en er skadet, f.eks. sprekt,
ødelagt eller ripet, kan ikke CD-en spilles
riktig. Se Vedlikehold av CD-er hvis overflaten
på CD-en er skitten.
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Prøv en CD du vet har god kvalitet hvis du ikke
kan se noen skader.

Z MERK

Ikke fest etiketter på CD-ene, de kan settes
fast i CD-spilleren. Hvis en CD er tatt opp på
en PC, og du trenger en etikett med
beskrivelse, kan du prøve å merke oversiden
av CD-en med en markeringspenn i stedet.

Hvis du fester etiketter på CD-ene,
setter inn flere CD-er om gangen eller
forsøker å spille oppripede eller skadede
an du sk
ade CD-spiller
en. Når du
CDer
CD-spilleren.
CD-er
er,, kkan
skade
bruker CD-spilleren, må du bare bruke
od st
and, ut
en etik
ett
er
CDer som er i ggod
stand,
uten
etikett
etter
er,,
CD-er
spille én om gangen og holde
CD-spilleren og stasjonen fri for fremmedleg
emer
æsk
er og smuss.
emer,, vvæsk
æsker
medlegemer
Hvis displayet viser en feilmelding, slår du opp
er
på “CD-melding
CD-meldinger
er”” senere i dette kapittelet.

STØT UT CD-EN
Trykk på [EJECT], så støtes platen ut fra
stasjonen.
Trekk platen ut av stasjonen.
PAUSE
Trykk på [CD/AUX] for å sette avspillingen av
en CD på pause.
PAUSE
“P
USE” blinker på displayet.
Trykk på [CD/AUX] én gang til for å begynne
å spille av CD-en.
Hvis lydanlegget er koblet til en aux-enhet, er
pausefunksjonen deaktivert.

V CD
AV
CD--AVSPILLINGSMODUS
ALG
VAL
GA
Trykk på [CD/AUX] for å spille platen fra en
annen modus.

NESTE/FORRIGE SPOR
Trykk på [<<TUNE]/[>>TUNE], og lydanlegget
starter avspillingen av neste/forrige spor.

L ASTE EN CD
-PL
ATE
CD-PL
-PLA
Sett CD-en inn i stasjonen med tittelen opp.
Den trekkes automatisk inn og spilles av.

NESTE/FORRIGE MAPPE
Trykk på [|<SEEK]/[>|SEEK], og lydanlegget
starter avspillingen av neste/forrige mappe.
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BR
U K E M P 33// W M A
RU
A-- C D
SPOLE FOROVER/BAKOVER

INT (SKANNING):

MP3
-F
ORMA
T
MP3// WMA
WMA-F
-FORMA
ORMAT

Trykk på [<<TUNE]/[>>TUNE]. CD-spilleren
spoler forover/bakover.

Trykk på funksjonsknappen under “INT
“INT””, og
lydanlegget spiller av de første sekundene av
alle sporene i rekkefølge.

Hvis du brenner dine egne MP3/WMA-plater
på en PC:

RPT ((GJENT
GJENT
A)
GJENTA
Trykk på funksjonsknappen under “RPT
“RPT”” , og
lydanlegget spiller av gjeldende spor uendelig.
Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykker
du på funksjonsknappen under “RPT” en gang
til..
RDM (TILFELDIG):
Trykk på funksjonsknappen under “RDM”
“RDM”, og
lydanlegget spiller av gjeldende spor i tilfeldig
rekkefølge.
Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykker
du på funksjonsknappen under “RDM” en
gang til.

Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykker
du på funksjonsknappen under “INT” en
gang til.

• Pass på at MP3/WMA-filene blir tatt opp
på en CD-R-plate.
• Ikke bland standard audio- og MP3/WMAfiler på samme plate.
• Pass på at MP3/WMA-filene har
utvidelsen “mp3” eller “wma”. Andre
filutvidelser vil kanskje ikke fungere.
• Filer kan tas opp med en rekke faste eller
varierbare bithastigheter. Sangtitler, navn
på artister og album blir tilgjengelig for
visning på lydanlegget når de er tatt opp
med ID3-tags versjon 1 og 2.
• Opprett en mappestruktur som gjør det lett
å finne sanger under kjøring. Organiser
sanger etter album, med én mappe for
hvert album. Hver mappe eller album bør
inneholde 18 sanger eller mindre.
• Pass på at du fullfører platen når du
brenner en MP3/WMA-plate i flere økter.
Det er vanligvis bedre å brenne hele platen
på én gang.
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Spilleren kan lese av og spille opptil
50 mapper, 5 økter og 999 filer. Lange filnavn
og mappenavn kan bruke mer minneplass enn
nødvendig. For å spare plass på disken bør
du redusere lengen på fil- og mappenavn. Du
kan også spille en MP3/WMA CD som ble tatt
opp uten filmapper. Systemet kan støtte
opptil 8 mapper i dybden, men hold dybden
av mappene til et minimum for å gjøre det
lettere å finne igjen mapper under
avspillinger. Hvis en CD inneholder over
maksimum på 50 mapper, 5 økter og 999 filer,
gir spilleren deg tilgagn og lar deg navigere
opptil maksimum, mens alle elementer over
maksimum blir ignorert.

ROTK
ATAL
OG
TKA
ALOG

AVSPILLINGSREKKEF
ØL
GE
SPILLINGSREKKEFØL
ØLGE

Rotkatalogen blir behandlet som en mappe.
Hvis rotkatalogen har komprimerte audiofiler,
vises katalogen som ROOT. Du får tilgang til
alle filene direkte under rotkatalogen før alle
andre kataloger.

Sporene blir spilt av i følgende rekkefølge:

TOM K
ATAL
OG ELLER MAPPE
KA
ALOG
Hvis en rotkatalog eller mappe et eller annet
sted i filstrukturen inneholder bare mapper/
delmapper og ingen komprimerte filer, går
spilleren videre til neste mappe i filstrukturen
som inneholder komprimerte audiofiler, og
den tomme mappen blir ikke vist eller
nummerert.
Ingen mappe
Hvis CD-en bare inneholder komprimerte filer,
ligger filene under rotmappen. Funksjonen for
neste og forrige mappe har ingen funksjon på
en CD som ble tatt opp uten mapper. Navnet
på mappen vises som ROOT.
Hvis CD-en bare inneholder komprimerte
audiofiler, men ingen mapper, ligger alle
filene under rotmappen. Navnet på mappen
vises som ROOT.

• Avspillingen starter fra første spor i
rotkatalogen.
• Når alle sporene fra rotkatalogen er
avspilt, fortsetter avspillingen av filene i
henhold til numerisk angivelse.
• Etter at siste spor fra siste mappe er spilt,
starter spilleren på nytt fra første spor i
første mappe eller rotkatalogen.
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FILSY
STEM OG NA
VNGIVNING
FILSYSTEM
NAVNGIVNING
Sangnavnet i ID3-tagen vises. Hvis det ikke
finnes et sangnavn i ID3-tagen, viser
lydanlegget filnavnet uten utvidelsen (f.eks.
MP3/WMA) i stedet.
Spornavn på over 32 tegn eller 4 sider blir
forkortet. Displayet viser ikke deler av ord på
siste tekstside, og utvidelsen av filnavnet
vises ikke.
AVSPILLING A
V EN MP3
AV
MP3// WMA
Sett en CD delvis inn i stasjonen med tittelen
opp, mens tenningen er på. Spilleren trekker
den inn, laster, filkontrollerer og viser MP3
eller WMA på displayet. CD-en begynner å
spille. Du kan ikke sette inn en CD når ACC
er av.
Etter som hvert nye spor begynner å spilles
av, vises spornummeret og -navnet på
displayet.

Hvis tenningen eller lydanlegget slås av mens
det er en CD i spilleren, blir den stående i
spilleren. Hvis det er en CD i spilleren når
tenningen slås på, må du slå på lydanlegget
før CD-en avspilles. Når tenningen og
lydanlegget slås på, spiller CD-en fra der den
stanset, hvis CD var sist valgte lydkilde.
CD-spilleren kan spille små CD-singler på
8 cm med en adapterring. Små og vanlige
CD-er lastes på samme måte.
Hvis du spiller av CD-R, kan lydkvaliteten bli
redusert på grunn av CD-R-kvaliteten,
opptaksmetoden, kvaliteten på musikken
som er tatt opp og måten CD-R-en er håndtert
på. Det kan føre til økt hopping, problemer
med å finne spor, og/eller problemer med å
laste og støte ut. Hvis disse problemene
oppstår, sjekker du undersiden av CD-en. Hvis
overflaten på CD-en er skadet, f.eks. sprekt,
ødelagt eller ripet, kan ikke CD-en spilles
ehold av CDer hvis overflaten
edlik
CD-er
edlikehold
riktig. Se V
Vedlik
på CD-en er skitten.

Prøv en CD du vet har god kvalitet hvis du ikke
kan se noen skader.
Ikke fest etiketter på CD-ene, de kan settes
fast i CD-spilleren. Hvis en CD er tatt opp på
en PC, og du trenger en etikett med
beskrivelse, kan du prøve å merke oversiden
av CD-en med en markeringspenn i stedet.

Z MERK:
Hvis du fester etiketter på CD-ene,
setter inn flere CD-er om gangen eller
forsøker å spille oppripede eller skadede
an du sk
ade CD-spiller
en. Når du
CDer
skade
CD-spilleren.
CD-er
er,, kkan
bruker CD-spilleren, må du bare bruke
en etik
ett
er
CDer som er i ggod
od st
and, ut
etikett
etter
er,,
CD-er
stand,
uten
spille én om gangen og holde CDspilleren og stasjonen fri for fremmedleg
emer
æsk
er og smuss.
legemer
emer,, vvæsk
æsker
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CD-MELDINGER
Hvis displayet viser en feilmelding, slår du opp
er
på “CD-melding
CD-meldinger
er”” senere i dette kapittelet.
Alle CD-funksjonene fungerer likt når du spiller
MP3/WMA, bortsett fra de som er oppført her.
Se “Spille en CD” ovenfor hvis du vil ha mer
informasjon.

ALLE/K
ATAL
OGMODUS
ALLE/KA
ALOGMODUS
Gjenta, introskanning og tilfeldig avspilling
brukes i denne mappen når modus for alle er
aktiv.
ALL”” .
Trykk på funksjonsknappen under “ALL
“DIR””.
“All” endres til “DIR
Hvis du vil avbryte DIR-modus, trykker du på
funksjonsknappen under “DIR” en gang til.
ORMASJON
VISNING A
V ID3TAG-INF
-INFORMASJON
AV
ID3-T
Trykk på [TP/INFO]. Lydanlegget viser
ID3-taginformasjon om gjeldende filer.

CHECK CD
CD: Hvis denne meldingen vises på
displayet og/eller CD-en kommer ut, kan det
skyldes ett av følgende:
• Det er svært varmt. CD-en skal kunne
spilles når temperaturen blir normal igjen.
• Du kjører på en svært humpete vei. CD-en
skal kunne spille når veien blir jevnere.
• CD-en er skitten, ripet, våt eller opp-ned.
• Luften er svært fuktig. Vent i omtrent en
time, og prøv igjen.
• CD-en har ikke et kompatibelt format. Se
“MP3-format” tidligere i dette kapittelet.
• Det kan ha oppstått et problem under
brenning av CD-en.
• Etiketten kan sitte fast i spilleren.
Hvis CD-en ikke spilles riktig, prøver du en CD
du vet fungerer godt.
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Hvis det oppstår en feil flere ganger eller feilen
ikke kan korrigeres, kontakter du
forhandleren. Hvis lydanlegget viser en
feilmelding, skriver du den ned og viser den
til forhandler når du rapporterer om
problemet.

AU X
X-- M O D U S

SIKKERHETSSYSTEM

Lydanlegget har én AUX-inngang (3,5 mm
diameter) nederst til høyre på frontplaten.

Sikkerhetssystemet beskytter mot tyveri av
lydanlegget.

Dette er ikke en audioutgang. Ikke koble
hodetelefoner til fremre aux-inngang.

Når en ID-kode registreres med sikkerhetslåsfunksjonen, vil det ikke være mulig å
bruke anlegget uten å taste inn den
registrerte ID-koden hvis anlegget skulle bli
stjålet og montert et annet sted.

Du kan imidlertid koble til en ekstern
lydenhet, som en iPod, bærbar PC, MP3spiller, CD-veksler eller XM™-mottaker osv. til
aux-inngangen og bruke disse som en annen
audiokilde.

Stille inn sikkerhetslåsen (registrere ID-kode)
Slå av lydanlegget.

 Trykk på [POWER] mens du holder [TP/
VAL
GA
VA
UX INN
ALG
AV
AUX
Trykk på [CD/AUX] i avspillingsmodus.
Hvis aux-kontakten ikke registrerer en
kobling, aktiveres ikke aux-modus.

INFO]] nede sammen med venstre
funksjonsknapp.
ID-registreringsmodus stilles inn, og tallene
1 til 6 vises på displayet.

 Trykk på funksjonsknappene under
“1 til 6” på displayet for å oppgi den
firesifrede koden.

 Trykk på [POWER].
ID-koden registreres, og lydanlegget slås AV.
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BLUETOOTH-MODUS
UTLØSE SIKKERHETSLÅSEN
Slå av lydanlegget.

 Trykk på [POWER] mens du holder
[TP/INFO]] nede sammen med venstre
funksjonsknapp.
ID-registreringsmodus stilles inn, og tallene 1
til 6 vises på displayet.

 Trykk på funksjonsknappene under
“1 til 6” på displayet for å oppgi den
firesifrede koden.

 Trykk på [POWER].
Hvis koden som tastes inn, stemmer overens
med den registrerte koden, frigjøres
sikkerhetslåsen og lydanlegget slås AV.

MERK
Når en ID-kode er registrert, vil denne
koden være nødvendig for å frigjøre
sikkerhetslåsen. Du må ikke glemme
sikkerhetskoden.
Hvis feil kode tastes inn ti ganger etter
hverandre for å frigjøre sikkerhetslåsen,
vil det ikke være mulig å forsøke flere
ganger på ca. én time.

BLUETOOTH
Trykk på {BLUETOOTH] for å gå til koblingsprosedyren.
Koblingsprosedyre
Trinn 1: Trykk på knappen under “PAIRING” på
displayet.
Trinn 2: Søk og velg enhetsnavnet “CAR
AUDIO” for Bluetooth på en telefon.
Lydanlegget skal vise navnet til den tilkoblede
enheten i tre sekunder.
Lydanlegget skal gå tilbake til modusvalg
etter tilkoblingen, og “BT” vises.
Foreta et anrop
Trinn 1: Trykk på knappen under “Call” (Anrop)
på displayet.
Trinn 2: Trykk på knappen under “Last Call”
(Siste anrop) på displayet.
Lydanlegget skal vise “Dialing...” (“Slår
nummeret...”) og “Connected” (“Tilkoblet”).
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Innkommende anrop

A2DP-MODUS

Automatisk tilkobling

Lydanlegget skal vise “Incoming Call...”
(“Innkommende anrop”) i tre sekunder.
Deretter skal lydanlegget vise “Incoming call
number” (“nummer innkommende anrop)
helt til brukeren trykker på “ANSWER”(“SVAR”-) eller “DECLINE”-knappen (“AVVIS”).

Trykk på knappen under “AUDIO PLAY” på
displayet.

Tilfelle 1: Lydanlegget forsøker automatisk
å koble til forrige BT-enhet når radioen er
slått på.

1) Trykk på “ANSWER”-knappen (“SVAR”) for
å ta imot anropet.
2) Trykk på “DECLINE”-knappen (“AVVIS”), og
lydanlegget går tilbake til forrige
innstilling.
Tilkoblet
Trykk på knappen under “MIC MUTE” under
bruk av telefonen for å slå av lyden på
mikrofonen.
Trykk på knappen under “PRIVATE” eller
“POWER”-knappen under bruk av telefon, og
innstillingen endres til “privatsamtale”.
Trykk på knappen under “HANG UP” (“LEGG
PÅ”) under bruk av telefonen, og lydanlegget
går tilbake til forrige innstilling.

 PLAY
Trykk på knappen under [9 ] for å
spille MP3-filene på det tilkoblede
håndsettet.

 Pause
Trykk på knappen under [j] for å
stanse avspillingen midlertidig
mens en MP3-fil spilles.

 Neste/forrige spor
Trykk på knappen under [R /C ].
Avspillingen av MP3-filen begynner
med neste/forrige spor.

Tilfelle 2: BT-enheten som kobles til
lydenheten, er tilbake ved lydanlegget etter
at Bluetooth-enheten har vært mer enn 10 m
fra lydenheten. Lydenheten forsøker å koble
til BT-enheten automatisk.
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FJERNBETJENING FRA
R AT T E T
1. Av/på
Av/på-knapp
Slå på: Trykk på denne knappen.
Strøm av: Hold denne knappen inne i over
1 sekund.
Dempe lydanlegget: Trykk på denne
knappen mens strømmen er på.
opp-knapp
2. Volum opp
Økning 1 trinn: Hold denne knappen inne
kortere tid enn 1 sekund, så øker
lydanlegget volumet.
Automatisk volumøkning: Hold denne
knappen inne i over 1 sekund, så øker
lydanlegget volumnivået trinn for trinn.
3. Volum ned
ned-knapp
Trykk på denne knappen for å redusere
volumnivået.
Reduksjon 1 trinn: Hold denne knappen
inne mindre enn ett sekund, og
lydanlegget reduserer volumet.
Fortsatt reduksjon: Hold denne knappen
inne i over 1 sekund, så reduserer
lydanlegget volumnivået trinn for trinn.

4. SEEK
SEEK-knappen
1) RADIOMODUS: Hold denne knappen
inne kortere tid enn 1 sekund for å
flytte til forhåndsinnstilt radiostasjon.
(Favoritt-innstilling nr. #1 o#2 o#3
o #4...)
Hold denne knappen nede i over
1 sekund for å søke etter neste stasjon.
2) CDP-MODUS: Hold denne knappen nede
i under ett sekund for å gå til neste
spor. (Spor01 o Spor02 o...)
Hold denne knappen nede i over
1 sekund for å spole forover.
5.. MODE
MODE-knappen
Avspillingsmodus endres i følgende
rekkefølge når du trykker på denne
knappen.
FMoAMoCD(MP3WMA)o(AUX) oFM...

6. CALL
Kort trykk: Anropsprosedyre (første trykk),
slå nummeret (andre trykk)
Langt trykk: Avbryt anropsprosedyren.
Kort trykk ved innkommende anrop:
Besvare anropet.
Langt trykk: Avbryte anropet.
Langt trykk når du har forbindelse:
legge på.
*T
emper
aturbestandighet
Temper
emperaturbestandighet
ALLE funksjonskrav skal være oppfylt i
temperaturområdet -20 °C til +70 °C.
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R D SS-- R
ADIO OG CD
RADIO
CD-- VEKSLER
Les disse anvisningene nøye før du bruker
anlegget første gang.

Z FORSIKTIG
Sikkerhet i trafikken har absolutt
prioritet. Betjen lydanlegget bare når veiog trafikkforholdene tillater det. Gjør deg
kjent med lydanlegget før kjøreturen
er i bilen, må du passe
st
ar
star
artter
er.. Når du sitt
sitter
på at du alltid kan høre sirener fra
politibiler
annbiler og ambulanser i
politibiler,, br
brannbiler
tide. Still derfor volumet på lydanlegget
på fornuftig nivå.

Z FORSIKTIG
Ly danleg
g et kkan
an sk
ades ved st
ar
danlegg
skades
star
artt av
bilen med st
ar
tk
abler
emet
star
artk
tkabler
abler.. Slå av syst
systemet
emet..
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1.

Power-knapp
Når strømmen er på:
Kort trykk: Slår lydutkoblingsfunksjonen
PÅ og AV.
Langt trykk: Slår AV anlegget.
Når anlegget er av:
Når denne knappen trykkes, slås anlegget på.

2. Volum
olum-knappen
Volumjustering og tonejustering i
tonekontrollmodus.
3. Knappen BLUETOOTH
Brukes til å velge BLUETOOTHfunksjonene som vises på displayet.
/INF
O
4. Knappen TP
TP/INF
/INFO
Kort trykk: Mottaksinnstilling for
trafikkmeldinger.
Langt trykk: Viser nødvendig informasjon
for betjening i den enkelte innstillingen
og funksjon, programmer som sendes
samt CD-informasjon.

5. CD
CD//AUX
UX-knappen
Skifter mellom lydanleggmodus CD og
AUX.
6. <<TUNE -knapp
Velger radiostasjon (søker nedover) i
radiomodus.
Brukes i CD-modus til å søke bakover
gjennom sporene som spilles av.
7. >>TUNE
>>TUNE-knapp
Velger radiostasjon (søker oppover) i
radiomodus.
Brukes i CD-modus til å søke forover
gjennom sporene som spilles av.
CT
EJECT
CT-knappen
8. EJE
Brukes til å skyve ut CD-plater fra enheten.
9. Funksjonsknapper
Brukes til å velge funksjonene som vises
på displayet.
LOAD-knappen
10. LOAD
Brukes til å sette en CD-plate inn i
enheten.

11. |<SEEK
|<SEEK-knapp
Kort trykk: Søke oppover til neste stasjon
som kan tas inn.
Langt trykk: Bruke automatisk lagring.
12. >|SEEK
>|SEEK-knapp
Kort trykk: Søke nedover til forrige stasjon
som kunne tas inn.
Langt trykk: Bruke automatisk lagring.
BAND-knapp
13. BAND
Veksler lydanlegginnstilling mellom AM
og FM.
14. FAV-knapp
Veksler mellom
kanalsider.

forhåndsinnstilte

15. MENY SOUND
SOUND-knapp
Denne knappen trykkes for å velge
innstilling for tone, foran/bak- og venstre/
høyre-volumfordeling.
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SL
ÅP
Å /AV
SLÅ
PÅ

JUSTERE LLYD
YD
ANLE
GGET
YDANLE
ANLEGGET

Balanseregulering

Slå på
Trykk på [POWER] for å slå på lydanlegget
når strømmen er av.

Justering av bass

Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.

Strøm av
Hold[POWER] inne i over 1 sekund for å
slå av lydanlegget når strømmen er på.
DEMPE LLYD
YD
ANLE
GGET
YDANLE
ANLEGGET
Trykk på [POWER]-knappen for å slå av lyden
på lydanlegget når strømmen er på.

Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Trykk på funksjonsknappen under “Bass
“Bass”” , og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.

Uttoningskontroll
Justering av mellomtoner
Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Trykk på funksjonsknappen under “Mid”
Mid”, og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.

VOLUMJUSTERING
Drei volumbryteren med klokken for å stille
lyden høyere.
Drei volumbryteren mot klokken for å stille
lyden lavere.

Trykk på funksjonsknappen under “Bal”, og
drei [VOLUME] med eller mot urviseren.

Justering av diskant
Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Trykk på funksjonsknappen under “ Treb”
eb”, og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.

Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.
Trykk på funksjonsknappen under “Fad”, og
drei [VOLUME] med eller mot klokken.
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RADIOINNSTILLING
Forhåndsinnstilt korreksjonsvalg

VAL
GA
VR
ADIOINNSTILLING
ALG
AV
RADIOINNSTILLING

MINNE MED F
AVORITTINNSTILLINGER
FA

Trykk på [MENU SOUND], og lydanleggmenyen kommer frem.

Trykk på [BAND] for å lytte på radio hvis du
er i en annen modus.

Det har 6 favorittsider og kan lagre opptil
48 stasjoner for både AM- og FM-bånd.

Q“
Trykk på funksjonsknappen under “P E
EQ“
Q“, og
still inn EQ-menyen.
Trykk på funksjonsknappen under den
forhåndsinnstilte EQ-modusen du ønsker.

En stasjon kan lagres på følgende måte
BYTTE BÅND
Båndet veksler fra AM til FM eller FM til AM
når du trykker på [BAND].

Du kan avbryte valgt forhåndsinnstilt EQ ved
å trykke en gang til på [P-EQ] på samme
måte.

MANUELL OPP
/NED
OPP/NED

Forhåndsinnstillingene for EQ-modus er POP,
rock, country, vokal, jazz, klassisk.

Trykk på [<<TUNE]/[>>TUNE] for å bytte
frekvens opp/ned.
Frekvensen økes eller reduseres 1 trinn hver
gang du trykker på [<<TUNE]/[>>TUNE].
SØKE OPP
/NED
OPP/NED
Trykk på [|<SEEK]/[>|SEEK] for å finne neste/
forrige stasjon automatisk.

Trinn 1: Søk etter en stasjon, eller still inn
ønsket stasjon manuelt.
Trinn 2: Velg favorittsiden ved å trykke på
[FAV].
Trinn 3: Trykk på en funksjonsknapp i mer
enn ett sekund under tallet der du ønsker
å lagre denne stasjonen.
Du kan bruke denne fremgangsmåten til å
lagre de 48 stasjonene i minnet.
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HENTE FREM
FAVORITTINNSTILLINGER
Du kan lytte til stasjonene som er lagret i
minnet ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
Trinn 1: Velg favorittsiden ved å trykke på
[FAV].
Trinn 2: Trykk på funksjonsknappen under
minnenummeret der stasjonen du vil lytte
til, er lagret.

RDS-BETJENING
AF P
å /Av
På
AF-funksjonen får alltid radioen til å finne den
beste stasjonen.
Trykk på Menu i radiomodus, så viser
lydanlegget radiomenyen.
Trykk på funksjonsknappen under “RDS”, så
viser lydanlegget RDS-menyen.
Trykk på funksjonsknappen under “AF
AF””.

AUT
OMA
TISK LLA
AGRING
UTOMA
OMATISK

AF veksler mellom aktivert eller deaktivert når
du trykker på denne funksjonsknappen.

Automatisk lagring
Trykk lenge på [|<SEEK]- eller [>|SEEK]knappen. Radioen starter autolagring og
lagrer 12 stasjoner automatisk.

Regional på/av
Den regionale funksjonen gjør at radioen
hopper til regional stasjon (regional av).
Trykk på Menu i radiomodus, så viser lydanlegget radiomenyen.
Trykk på funksjonsknappen under “RDS”
“RDS”, så
viser lydanlegget RDS-menyen.
G ”.
Trykk på funksjonsknappen under “RE
“REG

Regionalalternativene veksler mellom
aktivert eller deaktivert når du trykker på
denne funksjonsknappen.
Mottak av trafikkmeldinger
Trykk på [TP/INFO] for å høre trafikkmeldinger, og radioen aktiverer trafikkmeldinger.
Trykk på [TP/INFO] for å avbryte trafikkmeldinger hvis radioen er i modus for trafikkmeldinger.
Søke etter trafikkstasjon
Trykk på [TP/INFO] hvis radiostasjonen ikke
har trafikkinformasjon. Radioen søker etter
neste stasjon som har trafikkinformasjon.
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SPILLE A
V EN CD
AV
Når du setter inn en CD, vises radioen på
displayet. Når CD-en lastes, begynner en
filkontroll på displayet.
Når avspillingen starter, vises spornavn og nummer på displayet.
Hvis tenningen eller lydanlegget slås av mens
det er en CD i spilleren, blir den stående i
spilleren. Hvis det er en CD i spilleren når
tenningen slås på, må du slå på lydanlegget
før CD-en avspilles. Når tenningen og
lydanlegget slås på, spiller CD-en fra der den
stanset, hvis CD var sist valgte lydkilde.
CD-spilleren kan spille små CD-singler på 8
cm med en adapterring. Små og vanlige CDer lastes på samme måte.
Hvis du spiller av CD-R, kan lydkvaliteten bli
redusert på grunn av CD-R-kvaliteten,
opptaksmetoden, kvaliteten på musikken
som er tatt opp og måten CD-R-en er håndtert
på. Det kan føre til økt hopping, problemer
med å finne spor, og/eller problemer med å
laste og støte ut. Hvis disse problemene
oppstår, sjekker du undersiden av CD-en. Hvis
overflaten på CD-en er skadet, f.eks. sprekt,
ødelagt eller ripet, kan ikke CD-en spilles
riktig. Se Vedlikehold av CD-er hvis overflaten
på CD-en er skitten.

Prøv en CD du vet har god kvalitet hvis du ikke
kan se noen skader.

Z MERK:

Ikke fest etiketter på CD-ene, de kan settes
fast i CD-spilleren. Hvis en CD er tatt opp på
en PC, og du trenger en etikett med
beskrivelse, kan du prøve å merke oversiden
av CD-en med en markeringspenn i stedet.

Hvis du fester etiketter på CD-ene,
setter inn flere CD-er om gangen eller
forsøker å spille oppripede eller skadede
an du sk
ade CD-spiller
en. Når du
CDer
CD-spilleren.
CD-er
er,, kkan
skade
bruker CD-spilleren, må du bare bruke
od st
and, ut
en etik
ett
er
CDer som er i ggod
stand,
uten
etikett
etter
er,,
CD-er
spille én om gangen og holde
CD-spilleren og stasjonen fri for
fr
emmed-leg
emer
æsk
er og smuss.
emmed-legemer
emer,, vvæsk
æsker
fremmed-leg
Hvis displayet viser en feilmelding, slår du opp
er
på “CD-melding
CD-meldinger
er”” senere i dette kapittelet.
VAL
GA
V CD
ALG
AV
CD--AVSPILLINGSMODUS
Trykk på [CD/AUX] for å spille platen fra en
annen modus.
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L ASTE EN CD
-PL
ATE
CD-PL
-PLA

STØT UT CD-EN

NESTE/F
ORRIGE PL
ATE
NESTE/FORRIGE
PLA

Lydanlegget har plass til opptil 6 CD-er.

Trykk på [EJECT]. Lydanlegget viser nummeret
på platen som blir satt inn.

Trykk på funksjonsknappen under DISC+/
DISC--” hvis du vil bytte plate. Lydanlegget
DISC
spiller da av første spor på neste/forrige plate.

Trinn 1: Trykk på [LOAD]. Lydanlegget viser
antallet tomme plasser.
Trinn 2: Trykk på funksjonsknappen under
plassen du vil sette CD-platen i.
Trinn 3: Sett CD-en inn i stasjonen med
tittelen opp. Den trekkes automatisk inn
og spilles av.
Gjør som følger hvis du vil sette inn flere
CD-er:
Trinn 1: Hold innmatingsknappen nede i ett
sekund. Du hører et pip, og ser en melding
om lasting av flere CD-er.
Trinn 2: Følg instruksjonene på displayet
om når platene skal settes inn.
CD-spilleren har plass til opptil 6 plater.
MERK
Tr ykk på LLO
OAD-knappen en ggang
ang til ffor
or
e CDer
avbryyte lasting av fler
flere
CD-er
er..
å avbr

Trykk på funksjonsknappen under nummeret.
Platen kan støttes ut fra stasjonen i
lydanlegget.
Trekk platen ut av stasjonen.
Hold [EJECT] inne i over 1 sekund. Lydanlegget
mater ut platene som er satt inn, i riktig
rekkefølge.

NESTE/FORRIGE SPOR
Trykk på [<<TUNE]/[>>TUNE], og lydanlegget
starter avspillingen av neste/forrige spor.

NESTE/FORRIGE MAPPE
PAUSE
Trykk på [CD/AUX] for å sette avspillingen av
en CD på pause.

Trykk på [|<SEEK]/[>|SEEK], og lydanlegget
starter avspillingen av neste/forrige mappe.

“P
AUSE
“PA
USE”” blinker på displayet.

SPOLE FOROVER/BAKOVER

Trykk på [CD/AUX] én gang til for å begynne
å spille av CD-en.

Trykk på [<<TUNE]/[>>TUNE]. CD-spilleren
spoler forover/bakover.

Hvis lydanlegget er koblet til en aux-enhet, er
blir ikke pausefunksjonen aktivert.
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BR
U K E M P 33// W M A
RU
A-- C D
RPT ((GJENT
GJENT
A)
GJENTA

INT (SKANNING):

MP3
-F
ORMA
T
MP3// WMA
WMA-F
-FORMA
ORMAT

Trykk på funksjonsknappen under “RPT
“RPT”” , og
lydanlegget spiller av gjeldende spor uendelig.

Trykk på funksjonsknappen under “INT
“INT””, og
lydanlegget spiller av de første sekundene av
alle sporene i rekkefølge.

Hvis du brenner dine egne MP3/WMA-plater
på en PC:

Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykker
du på funksjonsknappen under “RPT” en gang
til.
RDM (TILFELDIG):
Trykk på funksjonsknappen under “RDM”
“RDM”, og
lydanlegget spiller av gjeldende spor i tilfeldig
rekkefølge.
Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykker
du på funksjonsknappen under “RDM” en
gang til.

Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykker
du på funksjonsknappen under “INT” en
gang til.

• Pass på at MP3/WMA-filene blir tatt opp
på en CD-R-plate.
• Ikke bland standard audio- og MP3/WMAfiler på samme plate.
• Pass på at MP3/WMA-filene har
utvidelsen “mp3” eller “wma”. Andre
filutvidelser vil kanskje ikke fungere.
• Filer kan tas opp med en rekke faste eller
varierbare bithastigheter. Sangtitler, navn
på artister og album blir tilgjengelig for
visning på lydanlegget når de er tatt opp
med ID3-tags versjon 1 og 2.
• Opprett en mappestruktur som gjør det lett
å finne sanger under kjøring. Organiser
sanger etter album, med én mappe for
hvert album. Hver mappe eller album bør
inneholde 18 sanger eller mindre.
• Pass på at du fullfører platen når du
brenner en MP3/WMA-plate i flere økter.
Det er vanligvis bedre å brenne hele platen
på én gang.
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Spilleren kan lese av og spille opptil
50 mapper, 5 økter og 999 filer. Lange filnavn
og mappenavn kan bruke mer minneplass enn
nødvendig. For å spare plass på disken bør
du redusere lengen på fil- og mappenavn. Du
kan også spille en MP3/WMA CD som ble tatt
opp uten filmapper. Systemet kan støtte
opptil 8 mapper i dybden, men hold dybden
av mappene til et minimum for å gjøre det
lettere å finne igjen mapper under
avspillinger. Hvis en CD inneholder over
maksimum på 50 mapper, 5 økter og 999 filer,
gir spilleren deg tilgagn og lar deg navigere
opptil maksimum, mens alle elementer over
maksimum blir ignorert.

ROTK
ATAL
OG
TKA
ALOG

AVSPILLINGSREKKEF
ØL
GE
SPILLINGSREKKEFØL
ØLGE

Rotkatalogen blir behandlet som en mappe.
Hvis rotkatalogen har komprimerte audiofiler,
vises katalogen som ROOT. Du får tilgang til
alle filene direkte under rotkatalogen før alle
andre kataloger.

Sporene blir spilt av i følgende rekkefølge:

TOM K
ATAL
OG ELLER MAPPE
KA
ALOG
Hvis en rotkatalog eller mappe et eller annet
sted i filstrukturen inneholder bare mapper/
delmapper og ingen komprimerte filer, går
spilleren videre til neste mappe i filstrukturen
som inneholder komprimerte audiofiler, og
den tomme mappen blir ikke vist eller
nummerert.
Ingen mappe
Hvis CD-en bare inneholder komprimerte filer,
ligger filene under rotmappen. Funksjonen for
neste og forrige mappe har ingen funksjon på
en CD som ble tatt opp uten mapper. Navnet
på mappen vises som ROOT.
Hvis CD-en bare inneholder komprimerte
audiofiler, men ingen mapper, ligger alle
filene under rotmappen. Navnet på mappen
vises som ROOT.

• Avspillingen starter fra første spor i
rotkatalogen.
• Når alle sporene fra rotkatalogen er
avspilt, fortsetter avspillingen av filene i
henhold til numerisk angivelse.
• Etter at siste spor fra siste mappe er spilt,
starter spilleren på nytt fra første spor i
første mappe eller rotkatalogen.
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FILSY
STEM OG NA
VNGIVNING
FILSYSTEM
NAVNGIVNING
Sangnavnet i ID3-tagen vises. Hvis det ikke
finnes et sangnavn i ID3-tagen, viser
lydanlegget filnavnet uten utvidelsen (f.eks.
MP3/WMA) i stedet.
Spornavn på over 32 tegn eller 4 sider blir
forkortet. Displayet viser ikke deler av ord på
siste tekstside, og utvidelsen av filnavnet
vises ikke.
AVSPILLING A
V EN MP3
AV
MP3// WMA
Sett en CD delvis inn i stasjonen med tittelen
opp, mens tenningen er på. Spilleren trekker
den inn, laster, filkontrollerer og viser MP3
eller WMA på displayet. CD-en begynner å
spille. Du kan ikke sette inn en CD når ACC
er av.
Etter som hvert nye spor begynner å spilles
av, vises spornummeret og -navnet på
displayet.

Hvis tenningen eller lydanlegget slås av mens
det er en CD i spilleren, blir den stående i
spilleren. Hvis det er en CD i spilleren når
tenningen slås på, må du slå på lydanlegget
før CD-en avspilles. Når tenningen og
lydanlegget slås på, spiller CD-en fra der den
stanset, hvis CD var sist valgte lydkilde.
CD-spilleren kan spille små CD-singler på
8 cm med en adapterring. Små og vanlige
CD-er lastes på samme måte.
Hvis du spiller av CD-R, kan lydkvaliteten bli
redusert på grunn av CD-R-kvaliteten,
opptaksmetoden, kvaliteten på musikken
som er tatt opp og måten CD-R-en er håndtert
på. Det kan føre til økt hopping, problemer
med å finne spor, og/eller problemer med å
laste og støte ut. Hvis disse problemene
oppstår, sjekker du undersiden av CD-en. Hvis
overflaten på CD-en er skadet, f.eks. sprekt,
ødelagt eller ripet, kan ikke CD-en spilles
er hvis overflaten
edlik
ehold av CDCD-er
riktig. Se V
Vedlik
edlikehold
på CD-en er skitten.

Prøv en CD du vet har god kvalitet hvis du ikke
kan se noen skader.
Ikke fest etiketter på CD-ene, de kan settes
fast i CD-spilleren. Hvis en CD er tatt opp på
en PC, og du trenger en etikett med
beskrivelse, kan du prøve å merke oversiden
av CD-en med en markeringspenn i stedet.

Z MERK
Hvis du fester etiketter på CD-ene,
setter inn flere CD-er om gangen eller
forsøker å spille oppripede eller skadede
an du sk
ade CD-spiller
en. Når du
CDer
skade
CD-spilleren.
CD-er
er,, kkan
bruker CD-spilleren, må du bare bruke
en etik
ett
er
CDer som er i ggod
od st
and, ut
etikett
etter
er,,
CD-er
stand,
uten
spille én om gangen og holde
CD-spilleren og stasjonen fri for
fr
emmed-leg
emer
æsk
er og smuss.
fremmed-leg
emmed-legemer
emer,, vvæsk
æsker
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CD-MELDINGER
Hvis displayet viser en feilmelding, slår du opp
er
på “CD-melding
CD-meldinger
er”” senere i dette kapittelet.
Alle CD-funksjonene fungerer likt når du spiller
MP3WMA, bortsett fra de som er oppført her.
Se “Spille en CD” ovenfor hvis du vil ha mer
informasjon.

OGMODUS
ALLE/K
ATAL
ALOGMODUS
ALLE/KA
Gjenta, introskanning og tilfeldig avspilling
brukes i denne mappen når modus for alle er
aktiv.
Trykk på funksjonsknappen under “ALL
ALL”” . “All”
endres til “DIR
“DIR””.
Hvis du vil avbryte DIR-modus, trykker du på
funksjonsknappen under “DIR” en gang til.
VISNING A
V ID3TAG-INF
ORMASJON
AV
ID3-T
-INFORMASJON
Trykk på [TP/INFO]. Lydanlegget viser
ID3-taginformasjon om gjeldende filer.

CHECK CD
CD: Hvis denne meldingen vises på
displayet og/eller CD-en kommer ut, kan det
skyldes ett av følgende:
• Det er svært varmt. CD-en skal kunne
spilles når temperaturen blir normal igjen.
• Du kjører på en svært humpete vei. CD-en
skal kunne spille når veien blir jevnere.
• CD-en er skitten, ripet, våt eller opp-ned.
• Luften er svært fuktig. Vent i omtrent en
time, og prøv igjen.
• CD-en har ikke et kompatibelt format. Se
“MP3-format” tidligere i dette kapittelet.
• Det kan ha oppstått et problem under
brenning av CD-en.
• Etiketten kan sitte fast i spilleren.
Hvis CD-plate ikke spilles riktig, prøver du en
CD-plate du vet er i orden.
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Hvis det oppstår en feil flere ganger eller feilen
ikke kan korrigeres, kontakter du
forhandleren. Hvis lydanlegget viser en
feilmelding, skriver du den ned og viser den
til forhandler når du rapporterer om
problemet.

AU X
X-- M O D U S

SIKKERHETSSYSTEM

Lydanlegget har én AUX-inngang (3,5 mm
diameter) nederst til høyre på frontplaten.

Sikkerhetssystemet beskytter mot tyveri av
lydanlegget.

Dette er ikke en audioutgang. Ikke koble
hodetelefoner til fremre aux-inngang.

Når en ID-kode registreres med sikkerhetslåsfunksjonen, vil det ikke være mulig å bruke
anlegget uten å taste inn den registrerte IDkoden hvis anlegget skulle bli stjålet og
montert et annet sted.

Du kan imidlertid koble til en ekstern
lydenhet, som en iPod, bærbar PC, MP3spiller, CD-veksler eller XM™-mottaker osv. til
aux-inngangen og bruke disse som en annen
audiokilde.

Stille inn sikkerhetslåsen (registrere ID-kode)
Slå av lydanlegget.

 Trykk på [POWER] mens du holder [TP/
VAL
GA
VA
UX INN
ALG
AV
AUX
Trykk på [CD/AUX] i avspillingsmodus.
Hvis aux-kontakten ikke registrerer en
kobling, aktiveres ikke aux-modus.

INFO]] nede sammen med venstre
funksjonsknapp.
ID-registreringsmodus stilles inn, og tallene 1
til 6 vises på displayet.

 Trykk på funksjonsknappene under “ 1 til
6” på displayet for å oppgi den firesifrede
koden.

 Trykk på [POWER].
ID-koden registreres, og lydanlegget slås AV.
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BLUETOOTH-MODUS
UTLØSE SIKKERHETSLÅSEN
Slå av lydanlegget.

 Trykk på [POWER] mens du holder [TP/
INFO] nede sammen med venstre
funksjonsknapp.
ID-registreringsmodus stilles inn, og tallene 1
til 6 vises på displayet.

 Trykk på funksjonsknappene under “ 1 til
6” på displayet for å oppgi den firesifrede
koden.

 Trykk på [POWER].
Hvis koden som tastes inn, stemmer overens
med den registrerte koden, frigjøres
sikkerhetslåsen og lydanlegget slås AV.

MERK
Når en ID-kode er registrert, vil denne
koden være nødvendig for å frigjøre
sikkerhetslåsen. Du må ikke glemme
sikkerhetskoden.
Hvis feil kode tastes inn ti ganger etter
hverandre for å frigjøre sikkerhetslåsen,
vil det ikke være mulig å forsøke flere
ganger på ca. én time.

BLUETOOTH
Trykk på [BLUETOOTH] for å gå til koblingsprosedyren.
Koblingsprosedyre
Trinn 1: Trykk på knappen under “PAIRING” på
displayet.
Trinn 2: Søk og velg enhetsnavnet “CAR
AUDIO” for Bluetooth på en telefon.
Lydanlegget skal vise navnet til den tilkoblede
enheten i tre sekunder.
Lydanlegget skal gå tilbake til modusvalg
etter tilkoblingen, og “BT” vises.
Foreta et anrop
Trinn 1: Trykk på knappen under “Call” (Anrop)
på displayet.
Trinn 2: Trykk på knappen under “Last Call”
(Siste anrop) på displayet.
Lydanlegget skal vise “Dialing...” (“Slår
nummeret...”) og “Connected” (“Tilkoblet”).
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Innkommende anrop

A2DP-MODUS

Automatisk tilkobling

Lydanlegget skal vise “Incoming Call...”
(“Innkommende anrop”) i tre sekunder.
Deretter skal lydanlegget vise “Incoming call
number” (“nummer innkommende anrop)
helt til brukeren trykker på “ANSWER”(“SVAR”-) eller “DECLINE”-knappen (“AVVIS”).

Trykk på knappen under “AUDIO PLAY” på
displayet.

Tilfelle 1: Lydanlegget forsøker automatisk å
koble til forrige BT-enhet når radioen er
slått på.

1) Trykk på “ANSWER”-knappen (“SVAR”) for
å ta imot anropet.
2) Trykk på “DECLINE”-knappen (“AVVIS”), og
lydanlegget går tilbake til forrige
innstilling.

 PLAY
Trykk på knappen under [9] for å spille
MP3-filene på det tilkoblede
håndsettet.

 Pause
Trykk på knappen under [j] for å stanse
avspillingen midlertidig mens en MP3-fil
spilles.

 Neste/forrige spor
Tilkoblet
Trykk på knappen under “MIC MUTE” under
bruk av telefonen for å slå av lyden på
mikrofonen.
Trykk på knappen under “PRIVATE” eller
“POWER”-knappen under bruk av telefon, og
innstillingen endres til “privatsamtale”.
Trykk på knappen under “HANG UP” (“LEGG
PÅ”) under bruk av telefonen, og lydanlegget
går tilbake til forrige innstilling.

Trykk på knappen under [R /C ].
Avspillingen av MP3-filen begynner
med neste/forrige spor.

Tilfelle 2: BT-enheten som kobles til lydenheten, er tilbake ved lydanlegget etter at
Bluetooth-enheten har vært mer enn 10 m fra
lydenheten. Lydenheten forsøker å koble til
BT-enheten automatisk.
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FJERNBETJENING FRA
R AT T E T
1. Av/på
Av/på-knapp
Slå på: Trykk på denne knappen.
Strøm av: Hold denne knappen inne i over
1 sekund.
Dempe lydanlegget: Trykk på denne
knappen mens strømmen er på.
opp-knapp Økning 1 trinn: Hold
2. Volum opp
denne knappen inne kortere tid enn 1
sekund, så øker lydanlegget volumet.
Automatisk volumøkning: Hold denne
knappen inne i over 1 sekund, så øker
lydanlegget volumnivået trinn for trinn.
3. Volum ned
ned-knapp
Trykk på denne knappen for å redusere
volumnivået.
Reduksjon 1 trinn: Hold denne knappen
inne i under ett sekund, og lydanlegget
øker volumet.
Fortsatt reduksjon: Hold denne knappen
inne i over 1 sekund, så reduserer
lydanlegget volumnivået trinn for trinn.

4. SEEK
SEEK-knappen
1) RADIOINNSTILLING : Trykk på
denne knappen i under ett sekund for
å flytte til den lagrede radiostasjonen.
(Favorittinnstilling #1 o #2 o  #3
o#4...) Trykk på denne knappen i
mer enn ett sekund for å søke etter
neste stasjon.

6. CALL
Kort trykk: Anropsprosedyre (første trykk),
slå nummeret (andre trykk)

2) CDP-INNSTILLING : Trykk på denne
knappen i under ett sekund for å gå til
neste spor. (Spor01 o Spor02 o...)
Trykk på denne knappen i mer enn ett
sekund for å spole sporet forover.

Langt trykk når du har forbindelse:
legge på.

5. MODE
MODE-knappen
Avspillingsmodus endres i følgende
rekkefølge når du trykker på denne
knappen.
FM o AM o CD(MP3/WMA) o (AUX)
o FM...

Langt trykk: Avbryt anropsprosedyren.
Kort trykk ved innkommende anrop:
Besvare anropet.
Langt trykk: Avbryte anropet.

*T
emper
aturbestandighet
Temper
emperaturbestandighet
ALLE funksjonskrav skal være oppfylt i
temperaturområdet -20 °C til +70 °C.
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RESER
V E H J U LL,, J E K K O G
RV
VERKTØYSETT
Reservehjulet, jekken og verktøysettet
oppbevares i bagasjerommet og under
støtfangeren bak.
På enkelte modeller brukes en utførelse med
jekkhåndtak.
Verktøyet i bilen kan avvike fra beskrivelsen.

Z AD
VARSEL
ADV
Oppbevar alltid jekk, reservehjul, verktøy
og annet nødvendig utstyr på riktig
sted.
• Jekk, reservehjul og annet utstyr skal
ikke oppbevares i kupeen.
Løse gjenstander kan kastes rundt i
bilen ved en eventuell bråbremsing eller
kollisjon og fforår
orår
sak
e per
sonsk
ader
orårsak
sake
personsk
sonskader
ader..

Ta ut jekk og verkt
øy
verktøy
1. Åpne bakluken.
2. Trekk opp gulvdekselet, og lokaliser
vingemutteren.
3. Fjern vingemutteren fra jekken ved å dreie
den mot urviseren.
4. Ta ut jekken og verktøysettet.
5. Ta av stroppene som holder fast posen
med verktøyet. Ta så ut hjulnøkkelen og
jekkhåndtaket fra posen.
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DEKKREP
A RA S J O N S S E T T
PA
Ta ut rreser
eser
vehjulet
eservehjulet
1. Løsne dekselet som dekker hullet over
støtfangeren bak ved bruk av en flat
skrutrekker.
2. Løsne en bolt som fester reservehjulet ved
bruk av hjulnøkkelen som følger med bilen.
3. Løsne stroppen på hjulholderen nær den
bakre støtfangeren.
4. Ta reservehjulet fra hjulholderen.
MERK
Oppbevar jekken og verktøyet sikkert
under gulvdekselet, slik at du unngår
skrangling.

Jekkspesifikasjoner
Maksimal belastning: 900 kg

Z AD
VARSEL
ADV
Jekken er konstruert utelukkende for å
brukes på din bil.

OPPBE
VARING A
V
OPPBEV
AV
DEKKREP
AR
ASJONSSETTET
DEKKREPAR
ARASJONSSETTET
Komme til dekkreparasjonssettet:
1. Åpne bakluken.
2. Løft dekselet.

• Bruk ikke jekken til din bil på andre
biler
biler..
• Overskrid aldri den maksimalt tillatte
belastningen på jekken.
Bruk av denne jekken på andre biler kan
skade bilene eller jekken og føre til
per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..

<7-seter>
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3. Ta ut dekkreparasjonssettet:
Følg fremgangsmåten i motsatt rekkefølge
når du skal legge på plass dekkreparasjonssettet igjen.

Z AD
VARSEL
ADV

Z AD
VARSEL
ADV

Det er farlig å la bilen gå på tomgang på
et lukket sted med dårlig ventilasjon.
Eksos kan komme inn i bilen. Eksos
inneholder karbonmonoksid (CO), en
gass som verken har lukt eller farge.

Oppbevaring av dekkreparasjonssettet
eller annet utstyr i kupeen kan føre til
per
sonsk
ader
øse ggjenst
jenst
ander kkan
an
personsk
sonskader
ader.. LLøse
jenstander
skade personer i bilen ved en
bråbremsing eller kollisjon. Legg
dekkreparasjonssettet tilbake på
opprinnelig sted etter bruk.

Den kan føre til bevisstløshet og i
verste fall til død. La aldri motoren gå
på et lukket sted uten friskluftventilasjon.

Z AD
VARSEL
ADV
For høyt dekktrykk kan føre til at dekket
ek
sploder
er
e per
soner
eksploder
sploderer
er,, og du eller andr
andre
personer
kan bli skadet. Følg anvisningene for
dekkreparasjonssettet, og fyll dekket til
anbefalt trykk. Det anbefalte trykket
må ikke overskrides.

<5-seter>

Hvis bilen har dekkreparasjonssett, kan det
hende at den ikke har reservehjul og
dekkskiftutstyr. Enkelte biler har ikke
oppbevaringsplass for et dekk.
Dekktetningsmiddelet og kompressoren kan
brukes til midlertidig tetning av punktering på
opptil 6 mm i mønsteret på dekket. Det kan
også brukes til å fylle et dekk med for lavt
dekktrykk.
Hvis dekket har blitt skilt fra hjulet,
dekksidene er skadet eller punkteringen er
stor, er dekket for skadet til at dekkreparasjonssettet kan gi den nødvendige effekten.
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Følg anvisningene for dekkreparasjonssettet.
Settet inneholder:

(7). Slange
for
tetningsmiddel/luft
(gjennomsiktig slange/oransje tupp)

(1). Trykkmåler

(8). Strømplugg

(2). Knapp for reduksjon av trykket (hvit)
(3). Valgbryter
(4). På/av-knapp (oransje)
(5). Tetningsmiddelbeholder
(6). Luftslange (kun luft, svart slange/hvit
tupp)

DEKKTETNINGSMIDDEL
Følg anvisningene på
tetningsmiddelbeholderen.

etiketten

på

Kontroller holdbarhetsdatoen som er angitt på
tetningsmiddelbeholderen. Tetningsmiddelbeholderen bør skiftes ut før holdbarhetsdatoen er utløpt.
Du får kjøpt tetningsmiddelbeholder hos din
lokale forhandler. Se “Ta ut og montere
tetningsmiddelbeholderen” nedenfor.
Innholdet i tetningsmiddelbeholderen rekker
bare til ett dekk. Tetningsmiddelbeholderen
og tetningsmiddel-/luftslangen må skiftes ut
etter bruk. Se “Ta ut og montere tetningsmiddelbeholderen” nedenfor.
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TETTE OG FYLLE ET PUNKTERT DEKK
MIDLERTIDIG MED
DEKKREP
AR
ASJONSSETTET
DEKKREPAR
ARASJONSSETTET

Du skal ikke fjerne objekter som eventuelt har
trengt inn i dekket.

Varm opp settet i oppvarmede omgivelser når
du skal bruke dekkreparasjonssettet ved lave
utetemperaturer.

2. Pakk ut tetningsmiddel-/luftslangen (7)
og strømpluggen (8).

Dette gjør at dekket fylles raskere.
Hvis et dekk punkterer, skal du hindre
ytterligere skade på dekket og hjulet ved å
kjøre langsomt til et flatt sted. Sett på
varselblinklyset.

1. Ta dekkreparasjonssettet ut av bilen.

3. Plasser settet på bakken.
Kontroller at dekkventilstammen er bær
bakken, slik at slangen rekker frem til
den.

4. Ta av ventilstammehetten på det
punkterte dekket ved å dreie den mot
urviseren.
5. Fest tetningsmiddel-/luftslangen (7) på
dekkventilstammen. Drei med urviseren
til den sitter fast.
6. Sett strømpluggen (8) i tilbehørsstikkontakten i bilen. Koble alt annet utstyr
fra tilbehørsstikkontaktene.
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Bruk ikke sigarettenneren hvis bilen har
tilbehørsstikkontakt.

9. Trykk på på/av-knappen (4) for å slå på
dekkreparasjonssettet.

Bruk sigarettenneren hvis bilen bare har en
sigarettenner.

Kompressoren fyller dekket med
tetningsmiddel og luft.

Pass på at ikke strømledningen kommer i
klem i døren eller vinduet.

Trykkmåleren (1) viser først høyt trykk
mens kompressoren trykker tetningsmiddelet inn i dekket. Når tetningsmiddelet er fordelt i dekket, synker
trykket raskt, og det begynner å stige igjen
etter hvert som dekket fylles med bare
luft.

7. Start bilen. Bilen må gå mens luftkompressoren brukes.
8. Drei valgbryteren (3) mot urviseren til
posisjonen for tetningsmiddel og luft.

10. Fyll dekket til anbefalt dekktrykk ved bruk
av trykkmåleren (1). Anbefalt dekktrykk
er oppgitt på etiketten med informasjon
om dekk og last.
Trykket som vises av trykkmåleren (1) kan
være høyere enn det faktiske dekktrykket
mens kompressoren er på. Slå av
kompressoren for å se det nøyaktige
trykket. Kompressoren kan slås på/av helt
til riktig trykk er nådd.

Z FORSIKTIG
Hvis ikke anbefalt trykk kan nås etter
ca. 25 minutt
er
e bilen kjør
es
minutter
er,, bør ikk
ikke
kjøres
videre. Dekkskaden er for stor til at
dekkreparasjonssettet kan tette
a str
ømplug
gen ut av tilbe
eff
ektiv
Ta
strømplug
ømplugg
tilbe-effektiv
ektivtt. T
hørsstikkontakten, og skru påfyllingsslangen fra dekkventilen.

11. Trykk på på/av-knappen (4) for å slå av
dekkreparasjonssettet.
Dekket er ikke tettet og vil fortsette å
lekke helt til bilen har blitt kjørt og
tetningsmiddelet har blitt fordelt i dekket.
Trinn 12 til 18 må derfor utføres
umiddelbart etter trinn 11.
Vær forsiktig. Dekkreparasjonssettet kan
være varmt etter bruk.
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12. Ta strømpluggen (8) ut av tilbehørsstikkontakten i bilen.

Hastigheten på dette merket må ikke
overstiges før det skadde dekket er
reparert eller skiftet.

13. Drei tetningsmiddel-/luftslangen (7) mot
urviseren for å fjerne den fra dekkventilstammen.

17. Legg utstyret tilbake på opprinnelig sted
i bilen.

14. Sett på hetten til dekkventilstammen
igjen.

18. Kjør umiddelbart 8 km, slik at tetningsmiddelet fordeles i dekket.

15. Legg på plass tetningsmiddel-/luftslangen
(7) og strømpluggen (8) igjen.

19. Stopp på et trygt sted, og kontroller
dekktrykket. Se trinn 1 til 11 under “Fylle
et dekk (ikke punktert) med dekkreparasjonssettet uten tetningsmiddel”.

16. Hvis det punkterte dekket har blitt fylt til
anbefalt dekktrykk, skal du ta av klistremerket med informasjon om maksimumshastighet på tetningsmiddelbeholderen (5) og sette den på et sted der
den er godt synlig.

Stopp bilen hvis dekktrykket har sunket
mer enn 68 kPa under anbefalt
dekktrykk. Dekkskaden er for stor til at
dekkreparasjonssettet kan tette effektivt.
Fyll dekket til anbefalt trykk hvis ikke
dekktrykket har sunket mer enn 68 kPa
fra anbefalt trykk.

20. Tørk bort eventuelt tetningsmiddel på
hjulet, dekket eller bilen.
21. Lever den brukte tetningsmiddelbeholderen (5) og tetningsmiddel-/
luftslangen (7) til en lokal forhandler, eller
sørg for avfallshåndteringen selv i samsvar
med lokale bestemmelser.
22. Skift ut med en ny tetningsmiddelbeholder, som kan kjøpes hos din lokale
forhandler.
23. Oppsøk en autorisert forhandler innen
161 km kjøring for å få reparert eller
skiftet dekket etter at et dekk har blitt
tettet midlertidig med dekkreparasjonssettet.
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FYLLE ET DEKK (IKKE PUNKTERT) MED
DEKKREP
AR
ASJONSSETTET UTEN
DEKKREPAR
ARASJONSSETTET
TETNINGSMIDDEL

Hvis et dekk punkterer, skal du hindre
ytterligere skade på dekket og hjulet ved å
kjøre langsomt til et flatt sted. Sett på
varselblinklyset.

Fylle et dekk med bare luft, ikke tetningsmiddel, med luftkompressoren:

1. Ta dekkreparasjonssettet ut av bilen.
2. Pakk ut slangen for kun luft (6) og
strømpluggen (8).
3. Plasser settet på bakken.
Kontroller at dekkventilstammen er bær
bakken, slik at slangen rekker frem til
den.

4. Ta av hetten til dekkventilstammen ved
å dreie den mot urviseren.
5. Sett slangen for kun luft (6) på
dekkventilstammen, og drei den med
urviseren til den sitter fast.
6. Sett strømpluggen (8) i tilbehørsstikkontakten i bilen. Koble alt annet utstyr
fra tilbehørsstikkontaktene.
Bruk ikke sigarettenneren hvis bilen har
tilbehørsstikkontakt.
Bruk sigarettenneren hvis bilen bare har
en sigarettenner.
Pass på at ikke strømledningen kommer
i klem i døren eller vinduet.
7. Start bilen. Bilen må gå mens luftkompressoren brukes.
8. Drei valgbryteren (3) med urviseren til
posisjonen for kun luft.
9. Trykk på på/av-knappen (4) for å slå på
kompressoren.
Kompressoren fyller dekket med bare luft.
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10. Fyll dekket til anbefalt dekktrykk ved bruk
av trykkmåleren (1). Anbefalt dekktrykk
er oppgitt på etiketten med informasjon
om dekk og last.
Trykket som vises av trykkmåleren (1) kan
være høyere enn det faktiske dekktrykket
mens kompressoren er på. Slå av
kompressoren for å se det nøyaktige
trykket. Kompressoren kan slås på/av helt
til riktig trykk er nådd.
Hvis du fyller et dekk til over anbefalt
trykk, kan du justere ved å slippe ut luft
med knappen (4) helt til riktig trykk er
nådd.
Dette er bare mulig når du bruker slangen
for bare luft (6).

11. Trykk på på/av-knappen (4) for å slå av
dekkreparasjonssettet.
Vær forsiktig. Dekkreparasjonssettet kan
være varmt etter bruk.
12. Ta strømpluggen (8) ut av tilbehørsstikkontakten i bilen.
13. Koble slangen for bare luft (6) fra
dekkventilstammen ved å dreie den mot
urviseren, og sett på hetten til
dekkventilstammen igjen.
14. Legg på plass slangen for bare luft (6) og
strømpluggen (8) igjen.
15. Legg utstyret tilbake på opprinnelig sted
i bilen.

Dekkreparasjonssettet har en tilbehørsadapter
i et rom nederst på huset. Denne kan brukes
til å blåse opp luftmadrasser, baller osv.
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TA UT OG MONTERE
TETNINGSMIDDELBEHOLDEREN
Ta ut tetningsmiddelbeholderen:
1. Pakk ut begge slangene.

6. Skyv på plass den nye flasken. Kontroller
at den sitter i holderen på kompressorhuset.
7. Sett begge slangene på opprinnelig sted
igjen.

SKIFTE DEKK VED
PUNKTERING
Følg disse sikkerhetsinstruksene for dekkskift
ved punktering.
Sikkerhetsinstrukser for dekkskift

2. Skyv flasken bort fra kompressorhuset.

1. Sett på varselblinklyset.

3. Løsne slangen som er koblet til flasken.

2. Sett bilen på et trygt sted borte fra
trafikken.

4. Skift ut med en ny flaske, som kan kjøpes
hos din forhandler.
5. Fest slangen til flasken, og stram den.

3. Parker på et hardt og jevnt underlag. Se
“PARKERING” i stikkordregisteret.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Sett på håndbremsen.
6. Alle passasjerer må gå ut av bilen og stå
i trygg avstand.
7. Bruk en kile, trekloss eller steiner foran
og bak dekkene som befinner seg
diagonalt motsatt av dekket som skal
skiftes.
Hvis ikke disse sikkerhetsinstruksene følges,
kan bilen gli av jekken og føre til alvorlige
personskader.
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Skifte dekk ved punktering
1. Ta ut jekken, hjulnøkkelen, jekkhåndtaket
og reservehjulet fra oppbevaringsplassen
i bagasjerommet og under bakre
støtfanger.

Z FORSIKTIG

3. Sett jekkhåndtaket og hjulnøkkelen i
jekken.

Ta ikke av noen av mutrene før du har hevet
hjulet fra bakken.

4. Drei hjulnøkkelen mot høyre for å løfte
jekken litt.
5. Plasser jekken som vist i figuren nedenfor.
Bilen har ett jekkpunkt foran og ett bak,
under dørene.

2. Løsne hjulmutrene én omdreining om
gangen med hjulnøkkelen.

6. Sett jekken loddrett under jekkpunktet
foran eller bak, ved hjulet som skal skiftes.

Z FORSIKTIG
Du må ikke forsøke å heve bilen før
jekken er riktig plassert og sikret både
til bilen og bakken.

<Utførelse med jekkhåndtak>
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7. Hev bilen ved å dreie hjulnøkkelen eller
jekkhåndtaket med klokken til jekkhodet
sitter godt i aktuelt jekkfeste og dekket
er hevet ca. 2,5 cm fra bakken.

Z FORSIKTIG
Pass på at jekken er riktig festet slik at
den ikke kan gli når du begynner å heve
bilen.
MERK
Jekk ikke opp bilen mer enn det som er
nødvendig for å kunne skifte hjulet.

<Utførelse med jekkhåndtak>

Z AD
VARSEL
ADV
• Du må aldri stå under bilen eller
starte eller la motoren gå når bilen
er støttet opp av en jekk.
Bilen kan gli ned av jekken, og det kan
føre til alvorlig personskade eller død.

8. Ta hjulmutrene helt av ved å dreie mot
venstre.
9. Ta av dekket og hjulet.
10. Monter reservehjulet på hjulnavet.

Z FORSIKTIG
•
•
•

Bruk aldri olje eller ffett
ett på hjulmutr
er
hjulmutrer
er..
Bruk alltid riktig
e hjulmutr
er
riktige
hjulmutrer
er..
Oppsøk verksted snarest mulig for å
få strammet mutrene i henhold til
spesifikasjonene. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.
Mutrene kan bli løse hvis de ikke
strammes riktig.
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11. Sett på hjulmutterne igjen. Stram alle
mutterne for hånd til hjulet sitter inntil
navet.
12. Drei hjulnøkkelen eller jekkhåndtaket mot
urviseren, og senk bilen ned på bakken.
13. Stram hjulmutterne diagonalt, til 125 Nm.
1o2o3o4o5 (Se bildet under)

Z AD
VARSEL
ADV
Pass på å bruke korrekte muttere eller
bolter og stramme med riktig moment.
Feil hjulmutt
er
e eller -bolt
er
eil
hjulmutter
ere
-bolter
er,, eller ffeil
stramming av hjulmuttere/-bolter kan
før
e til at hjulet løsner og ffaller
aller av
e
øre
av.. Dett
Dette
ør
e til ffarlig
arlig
e situasjoner
kan ffør
øre
arlige
situasjoner..

14. Heng hjulholderen på støttestangen, og
stram bolten i hullet over bakre støtfanger
med 6 Nm for å løfte hjulholderen.
15. Hekt på stroppen, og sett på plass
hulldekselet igjen.
16. Fest jekken og verktøyet på opprinnelig
sted, og legg det punkterte hjulet i
bagasjerommet.

Z FORSIKTIG
Legg ikke det punkterte hjulet på
plassen under støtfangeren bak der
reser
vehjulet vvar
ar
er
eservehjulet
ar.. Det punkt
punkter
ertte hjulet
kan løsne.

Z AD
VARSEL
ADV
Jekk og verktøy skal ikke oppbevares i
kupeen.
Løse gjenstander kan kastes rundt i
bilen ved en eventuell bråbremsing eller
e per
sonsk
ader
kollisjon og fforår
orår
sak
sonskader
ader..
orårsak
sake
personsk
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MERK

Z FORSIKTIG

Z FORSIKTIG

Det kompakte reservehjulet er
konstruert for kortvarig bruk.
Oppsøk et verksted for å få skiftet ut
reservehjulet med et vanlig hjul snarest
mulig. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.

Bilen kan bli ustabil og bevege seg når
du bruker jekken, og det kan føre til
skade på bilen og personskade.

(fortsettelse)
• Før du jekker opp bilen, må du passe
på at håndbremsen er satt på og at
girkassen står i 1. gear eller revers
(manuelt gir) eller P (automatgir).
• Jekk ikke opp bilen og skift hjul der det
er stor trafikk.

• Bruk jekken som følger med bilen, og
sett den på bilens jekkpunkt
er
jekkpunkter
er..
• Jekken skal stå loddrett når den
monteres for løfting av bilen.
• Gå ikke under en oppjekket bil.
• Start ikke bilen når den er oppjekket.
• Alle passasjerer må gå ut av bilen og
stå i trygg avstand før oppjekking.
• Jekken skal bare brukes til dekkskift.
• Jekk ikke opp bilen i en bakke eller på
glatt underlag.
• Bruk jekkpunktet som er nærmest
hjulet som skal skiftes.
• Blokker hjulet som befinner seg
diagonalt motsatt av hjulet som skal
skiftes.
(fortsettelse)

Z FORSIKTIG
Kontakt verksted eller bergingstjeneste
for hjelp hvis forholdene ikke er slik at
du ønsker å jekke opp bilen, eller du ikke
føler deg trygg på situasjonen.
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ST
AR
TE MO
TO R E N M E D
TA
RT
OT
ST
AR
T KA B L E R
TA
RT
Z FORSIKTIG
• Du må ikke forsøke å starte bilen ved
skyving eller tauing.
Det kan skade katalysatoren og
automatgiret og forårsake personskade.

En bil med utladet batteri kan startes ved å
få strøm fra batteriet i en annen bil.

Z AD
VARSEL
ADV
Batteriene kan eksplodere. Du kan få
brannskader av batterisyre, og elektrisk
kortslutning kan skade deg og bilene.
• Batteriet må ikke utsettes for
flammer eller gnist
er
gnister
er..
• Len deg ikke over batteriet når du
st
ar
ar
tk
abler
star
artter bilen med st
star
artk
tkabler
abler..
(fortsettelse)

Z AD
VARSEL
ADV
(fortsettelse)
• Ledningsklemmene må ikke berøre
hverandre.
• Beskytt øynene ved arbeider i
nærheten av batteriet.
• Du må ikke få batterivæske i øynene,
på huden, ttek
ek
stil eller lakk
er
er
ekstil
lakker
ertte flat
flater
er..
• Pass på at batteriet som gir strøm har
samme spenning som batteriet som
mottar strøm.
• Ikke koble det utladede batteriet fra
bilen.
Hvis disse sikkerhetsinstruksene og
følgende instruks for start av motoren
med startkabler ikke overholdes, kan
batteriet eksplodere.
Det kan føre til skader på grunn av
batterisyre eller elektrisk kortslutning.
Dette kan medføre skade på begge
bilenes elektriske anlegg og alvorlige
per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..
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Før start med startkabler

Sette på startkablene

1. Sett på håndbremsen.

Koble til startkablene i denne rekkefølgen:

2. Skift til parkeringsstilling (PARK) hvis bilen
har automatgir, og nøytralstilling hvis bilen
har manuelt gir.
3. Slå av alt elektrisk tilbehør.

1. Koble en av endene på den første
startkabelen til plusspolen på batteriet
som avgir strøm (merket med “+” på
batterihuset eller klemmen).

Z FORSIKTIG

2. Koble den andre enden av samme
startkabel til den positive polen på det
utladede batteriet (“+”-tegn).

• Slå av lydanlegget før du starter bilen
med st
ar
tk
abler
an ly
danstar
artk
tkabler
abler.. Eller
Ellerss kkan
lydanlegget skades.

Z AD
VARSEL
ADV
• Legg alltid startkablene slik at de ikke
kan komme borti roterende deler i
motorrommet.
Hvis du ikke passer på dette, kan det
oppstå skade på bilen og alvorlig
personskade.

3. Koble den første enden på den andre
startkabelen til minuspolen på batteriet
som avgir strøm (merket med “-” på
batterihuset eller klemmen).

Z AD
VARSEL
ADV
Den siste tilkoblingen til bilen med det
utladede batteriet skal IKKE være til den
negative (–) batteripolen.
• Fest klemmen for den siste
tilkoblingen til en stålbrakett som er
boltet til motorblokken.
• Denne siste tilkoblingen bør være så
langt borte fra batteriet som mulig.
Hvis startkabelen kobles til det utladede
batteriets negative pol, kan det føre til
gnistdannelse og at batteriet eksploder
er
derer
er..
Dette kan medføre alvorlig personskade
eller skade på bilen.
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TA U I N G A
V BILEN
AV
4. Koble den andre enden av den andre
startkabelen til gods på den andre bilen,
for eksempel en stålbrakett som er boltet
fast til motorblokken.
5. Motoren i bilen som gir strøm kan gå
under start med startkabler.

MERK
Det bør være ett minutts mellomrom
mellom hvert forsøk på å starte motoren
i en bil med utladet batteri, og hvert
søk bør ikk
e vvar
ar
e mer enn 15 sekunder
for
are
sekunder..
orsøk
ikke

Så snart motoren går i bilen med batteriet
som var utladet:
1. Koble forsiktig fra godsforbindelsen (–).
Begynn med bilen med det utladede
batteriet. La motoren gå i bilen som hadde
utladet batteri.
2. Koble den negative ledningen fra bilen
som ga strøm.
3. Koble “+”-ledningen fra begge batteriene.
Legg bort startkablene sammen med
reservehjulet.
4. La bilen som hadde utladet batteri gå i ca.
20 minutter. På denne måten lades
batteriet opp av ladesystemet.
5. Oppsøk verksted hvis batteriet utlades
igjen. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.

Kontakt et verksted eller et bergingsfirma hvis
det skulle bli nødvendig å taue bilen din. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

Z AD
VARSEL
ADV
• Det får ikke være passasjerer i en bil
som taues.
• Hold trygg hastighet ved tauing.
adde deler som
• Tau aldri en bil med sk
skadde
ikke er sikret på bilen.
Hvis ikke disse forholdsreglene følges,
kan det føre til personskade.
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Taue bil med fforhjulsdrift
orhjulsdrift
1. Sett på varselblinklyset.
2. Sett tenningsbryteren på ACC.
3. Skift til nøytralstilling både ved automatgir
og manuelt gir.
4. Frigjør håndbremsen.

Z FORSIKTIG
Hvis bilen må taues bakfra, skal du sette
en understellstøtte under forhjulene.
• Bilen din skal aldri taues i bakhjulene
med forhjulene på bakken.
orhjulene på
Tauing av bilen med fforhjulene
bakken kan føre til stor skade på
girkassen.

5. Tau bilen med forhjulene hevet fra bakken.

Z FORSIKTIG
• Bruk ikke slepetau til tauing av bilen.
• Bruk ggar
ar
asjejekk eller hjulløft
eutst
yr
arasjejekk
hjulløfteutst
eutstyr
yr..

Taue bil med fir
ehjulsdrift
firehjulsdrift
Biler med firehjulsdrift bør fraktes på
lasteplan for å unngå skader.
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Hvis det ikke er mulig å frakte bilen på
lasteplan, kan en spesiell biltilhenger brukes,
se bildet under.

Z FORSIKTIG
Det kan føre til stor skade på bilens
drivsystem hvis en bil med firehjulsdrift
(AWD) taues med for- eller bakhjulene
på bakken.
• Din bil må aldri taues med for- eller
bakhjulene på bakken.

TAUING I NØDSITU
ASJONER
NØDSITUASJONER
Hvis du ikke får tak i bergingsbil i en
nødsituasjon, kan bilen taues midlertidig med
et slepetau festet til slepeøyet.
Tauing ved hjelp av slepeøy
e ffor
or
an
slepeøye
oran
Slepeøyet foran er plassert under
støtfangeren foran. Fjern spoileren på
førersiden, og fest slepeøyet. En fører må sitte
bak rattet for å styre og bremse.
Tauing på denne måten kan bare gjøres på
hardt veidekke, en kort strekning og med lav
hastighet.

Hjulene, akslene, drivverket, styringen og
bremsene må være i god stand.

Z FORSIKTIG
Bilen kan skades ved sleping med tau.
Reduser skaden:
• Bruk slepeøyet bare hvis annet
slepeutstyr ikke er tilgjengelig.
e fr
• Tau bilen bar
a fr
ont
en.
bare
fra
front
onten.
• Pass på at slepetauet ikke kommer
borti støtfangeren.
• Kontroller at slepetauet er festet
et i beg
ge ender
or
dentlig til slepeøy
begg
ender..
ordentlig
slepeøyet
Kontroller ved å trekke i tauet.
• Tauing med slepet
au kkan
an ffør
ør
e til st
or
e
slepetau
øre
stor
ore
skader på automatgiret. Bruk
garasjejekk eller hjulløfter ved tauing
av bil med aut
omat
gir
automat
omatgir
gir..
• Kjør med lav hastighet, og unngå brå
veg
elser
be
beveg
vegelser
elser..
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Z AD
VARSEL
ADV
Man kan miste kontrollen over bilene
ved sleping med tau.
• Bilen må ikke taues hvis hjulene,
girkassen, akslene eller bremsene er
skadd.
• Nøkkelen må ikke tas ut av
tenningsbryteren, ettersom rattet da
vil låses og bilen ikke kan kjøres.

Z FORSIKTIG
• T
tf
est
ekr
ok
en må ikk
e bruk
es
Trranspor
ansportf
tfest
estekr
ekrok
oken
ikke
brukes
til å taue bilen.
Dette kan medføre skade på bilen.

Slepeøye bak
Bruk slepeøyet bak ved tauing av en annen
bil. Dette skal bare brukes i nødstilfeller (for
eksempel for å trekke opp en bil som har
kjørt av veien, eller sitter fast i snø eller søle).
Det bakre festeøyet brukes slik:
1. Finn festet for bakre slepeøye under
gulvdekselet i bagasjerommet.
2. Åpne dekselet på støtfangeren bak, og
skru slepeøyefestet godt på plass.

Når slepeøyet bak brukes, skal tauet eller
kjettingen alltid trekkes rett i forhold til
slepeøyet. Utsett ikke kroken for kraft fra
sidene. For å unngå skade, så skal ikke slakk
på tauet strammes for raskt.

Z FORSIKTIG
• T
tf
est
ekr
ok
en må ikk
e bruk
es
Trranspor
ansportf
tfest
estekr
ekrok
oken
ikke
brukes
til å taue en annen bil.
Dette kan medføre skade på bilen.
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LØ S T
AKING A
V BILEN
TA
AV
Fremgangsmåten nedenfor kan hjelpe deg til
å få løs bilen hvis den sitter fast i snø, søle
eller annet mykt underlag.
1. Drei rattet helt til venstre, deretter til
høyre. På denne måten blir området rundt
forhjulene fritt.
2. Legg vekselvis inn revers og forovergir.
3. Spinn hjulene så lite som mulig.
4. Slipp opp gasspedalen når du skifter gir.
5. Trå lett på gasspedalen når et gir er lagt
inn.
Hvis dette ikke får løs bilen etter noen forsøk,
kan det hende bilen må taues. Se “TAUING
AV BILEN” tidligere inn denne delen.

Z AD
VARSEL
ADV

MERK

Hvis du prøver å vugge løs bilen fra snø,
søle, sand osv:
• Kontroller først at det ikke er noen
fysiske objekter eller personer rundt
bilen.
Bilen kan plutselig bevege seg forover
eller bakover og forårsake personskade
eller materiell skade.

Merk følgende for å unngå skade på
girkassen og andre komponenter når du
skal forsøke å vugge løs bilen:
e på ggasspedalen
asspedalen mens du
• Trå ikk
ikke
skifter gir eller før et gir er lagt helt
inn (forovergir eller revers).
• Rus ikke motoren, og unngå spinn på
hjulene.
• Hvis bilen fortsatt sitter fast etter
flere forsøk på å vugge den løs, bør du
vurdere andre metoder som tauing.
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OVEROPPHETING
Hvis måleren for kjølevæsketemperaturen er
i det røde området, eller hvis du av andre
grunner mistenker at motoren er overopphetet:
1. Stans bilen.
2. Slå av klimaanlegget.
3. La motoren gå på tomgang i noen
minutter.
4. Kontroller at kjøleviften går.

Z AD
VARSEL
ADV
Hvis du kan se damp, skal du gå ut av
bilen til motoren er blitt kjølt ned. Damp
kan fforår
orår
sak
e alvorlig
e br
annsk
ader
orårsak
sake
alvorlige
brannsk
annskader
ader..
MERK
Bruk av klimaanlegget ved kjøring i lange
oppoverbakker eller tett trafikk kan føre
til at motoren overopphetes.

Gjør følgende hvis viften ikke går og du kan
se damp:

Kontroller følgende komponenter for lekkasje
hvis kjølevæskenivået er lavt:

1. Slå av motoren.

1. Radiatoren.

2. Gå bort fra bilen uten å åpne panseret.

2. Radiatorslanger.

3. La motoren avkjøles.

3. Radiatorforbindelser.

4. Åpne panseret forsiktig når du ikke lenger
kan se noen damp.

4. Varmeapparatslanger.

5. Kontakt verksted snarest mulig. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

6. Vannpumpen.

Gjør følgende hvis viften går og du ikke kan
se damp:
1. Åpne panseret forsiktig.
2. La motoren gå på tomgang til den er
avkjølt.
3. Kontroller kjølevæskenivået.
Gjør følgende hvis viften går men motortemperaturen ikke synker:
1. Stans motoren.
2. Åpne panseret forsiktig.
3. La motoren avkjøles.
4. Kontroller kjølevæskenivået.

5. Slangeforbindelser for varmeapparat.
Kontakt verksted umiddelbart hvis du finner
en lekkasje eller annen skade, eller hvis det
fortsatt lekker kjølevæske. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevrolet-verksted.
Kjør ikke bilen før feilen er utbedret.
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Z AD
VARSEL
ADV
Glovarm damp av kjølevæske kan slippe
ut under trykk og føre til alvorlige
per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..
• Lokket på ekspansjonstanken for
kjølevæske må aldri tas av når
motoren og radiatoren er varm.
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6–2 VEDLIKEHOLD OG BILPLEIE

FOR DIN SIKKERHET
Ta de nødvendige forholdsregler før
inspeksjoner eller veldikeholdsarbeider på
bilen, slik at faren for personskade eller
materiell skade reduseres.
Generelle sikkerhetsregler for vedlikeholdsarbeider på bilen:
• Arbeid ikke på motoren når den er varm.

Z AD
VARSEL
ADV
Katalysatoren og andre komponenter i
eksosanlegget kan bli svært varme når
mot
or
en går
motor
oren
går..
Det kan føre til alvorlige forbrenninger
hvis du berører tilhørende deler når
motoren er i gang.
• Ingen personer må oppholde seg under en
bil som er støttet opp av en jekk. Bruk
sikkerhetsstativ hvis det er nødvendig å
arbeide under bilen.
• Sigaretter o.l., ild og gnister nå ikke
forekomme i nærheten av batteriet, eller
i nærheten av drivstoff og drivstoffrelaterte
komponenter.

• Batteriet og komponenter med transistor
må aldri til- eller frakobles når tenningsbryteren står på ON.
• Pass på polariteten ved tilkobling av
batterikablene. Koble aldri en positiv kabel
til en negativ pol, eller en negativ kabel til
en positiv pol.
• Husk at batteriet, tenningskablene og
bilens ledningsnett har høy spenning eller
sterk strøm. Vær forsiktig, slik at det ikke
oppstår en kortslutning.

Z AD
VARSEL
ADV
• Slå av tenningen og ta ut nøkkelen
før kontroller eller arbeider i motorrommet.
Berøring av deler når tenningen er på,
annsk
ader
kan ffør
ør
e til st
øt eller br
ader..
øre
støt
brannsk
annskader

Z AD
VARSEL
ADV
Ved arbeider i mot
orr
ommet må du tta
a
motorr
orrommet
av løstsittende plagg og smykker som
kan sette seg fast. Unngå å ha kroppsdeler nær viften, remmene eller andre
rot
er
ende deler
oter
erende
deler..
• Pass på å ha god ventilasjon hvis motoren
skal gå på et lukket område, som for
eksempel i en garasje.
• Spillolje, brukt kjølevæske og andre
væsker skal oppbevares utilgjengelig for
barn og dyr.
• Oljeflasker og væskebeholdere som er
tomme eller som inneholder brukt væske,
skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfall. Kast avfallet bare på
godkjente steder for bilavfall.
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• Hvis det er nødvendig å foreta kontroller i
motorrommet mens motoren går, må du
være forsiktig slik at du unngår uventede
og brå bevegelse av bilen. Hvis bilen har
automatgir, settes velgerspaken i parkeringsstilling (P) eller nøytralstilling. Sett på
håndbremsen. Sett på håndbremsen. Sett
girspaken i nøytralstilling ved manuelt gir.
Trekk håndbremsen godt til.
• Slå alltid av tenningen og ta ut nøkkelen
før arbeider i motorrommet, hvis ikke
arbeidet krever at tenningen er på, slik at
faren for personskader unngås. Hvis
prosedyrene krever at arbeid i motorrommet utføres med motoren i gang, skal
du ta av løstsittende plagg eller smykker
som kan sette seg fast i bevegelige deler
og føre til at du skader deg.

Kjølevifte i motorrommet

Z FORSIKTIG
De elektriske kjøleviftene (i motorrommet) styres av følere. Disse viftene
kan når som helst starte.
er og
• Det er viktig å holde hender
hender,, fingr
fingrer
løse gjenstander borte fra viftebladene.

Z AD
VARSEL
ADV
Det er svært farlig å berøre strømførende deler i bilen når tenningen er på.
• Pass på å slå av tenningen og ta ut
nøkkelen før du foretar kontroller
eller utfører annet vedlikehold i
motorrommet.
Hvis ikk
e, kkan
an det oppstå br
annsk
ader
ikke
brannsk
annskader
ader,,
sonsk
ader
st
øt eller andr
e per
sonskader
ader..
støt
andre
personsk

For å unngå å bli skadet av kjøleviften, skal
du slå av motoren slik at viften ikke går før
du skal foreta kontroller i motorrommet.
Vær også oppmerksom på at det elektroniske
tenningssystemet har høyere spenning enn
konvensjonelle systemer. Det er derfor svært
farlig å berøre strømførende deler når
tenningen er på.
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SJEKKLISTE FOR
BILFØREREN
Kontroller bilen utvendig og innvendig samt
motorrommet jevnlig for å opprettholde
sikker og pålitelig drift av bilen.
UTVENDIG
Dekk
• Riktig dekktrykk. (Se “HJUL OG DEKK” i
stikkordregisteret.)
• Ingen sprekker i dekkside eller mønster.
• Ingen fremmedlegemer i mønsteret.
Hjul

Frontruteviskere

INNVENDIG

• Kontroller tilstanden til viskerarmene og
viskerbladene (også bakruteviskeren).

Styring
• Kontroller om det er for stor dødgang
(klaring) i rattet.
Håndbrems
• Kontroller at håndbremsspakens vandring
er riktig.
Instrumentpanel
• Kontroller at alle målere, betjeningselementer og varsellamper på instrumentpanelet virker som de skal.

• Mutterne og boltene skal strammes med
riktig moment (se “SKIFTE DEKK VED
PUNKTERING” i stikkordregisteret).

Speil

Lys

• Kontroller at det er lett å justere speilene.

• Kontroller at lysene virker - kjørelys,
hovedlys, baklys, sidemarkeringslys,
blinklys, bremselys og tåkelys.

Betjeningselementer

Væsk
er
æsker
• Kontroller riktig væskenivå i alle væskebeholderne i motorrommet.

• Kontroller at overflaten på alle tre speilene
er i god stand og ren.

• Kontroller at bremse- og clutchpedalen har
riktig klaring.
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MOTORROM
2.4 DOHC-MODELL

1. Motorluftrenser/-filter

4. Beholder for bremsevæske

7. Clutchvæskebeholder

2. Peilepinne for motorolje

5. Beholder for olje til servostyring

8. Sikringer i motorrommet

3. Lokk for motoroljepåfylling

6. Ekspansjonstank for kjølevæske

9. Spylervæskebeholder for frontrute
10. Batteri

* Motorrommet i bilen kan avvike fra illustrasjonen.
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3.0 DOHC-MODELL

1. Motorluftrenser/-filter

4. Beholder for bremsevæske

7. Sikringer i motorrommet

2. Lokk for motoroljepåfylling

5. Beholder for servostyringsvæske

8. Spylervæskebeholder for frontrute

3. Peilepinne for motorolje

6. Ekspansjonstank for kjølevæske

9. Batteri

* Motorrommet i bilen kan avvike fra illustrasjonen.
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2.2 DIESEL MODELL

1. Motorluftrenser/-filter

5. Ekspansjonstank for kjølevæske

2. Beholder for olje til servostyring

6. Clutchvæskebeholder

10. Peilepinne for motorolje

3. Lokk for motoroljepåfylling

7. Sikringer i motorrommet

11. Ekstra sikringsboks

4. Beholder for bremsevæske

8. Batteri

* Motorrommet i bilen kan avvike fra illustrasjonen.

9. Spylervæskebeholder for frontrute
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MOTOROLJE
Pass på smøringen av motoren ved å holde
motoroljen på riktig nivå.
Et visst oljeforbruk er normalt for en motor.
Kontroller oljenivået jevnlig, som for eksempel
hver gang du fyller drivstoff.
For at målingen skal bli nøyaktig, må oljen
være varm, og bilen må stå på et plant
underlag.

KONTR
OLL A
V MO
TOR
OLJENIV
ÅET
ONTROLL
AV
MOT
OROLJENIV
OLJENIVÅET
1. Parker bilen på et jevnt underlag.
2. Slå av motoren, og vent 10 minutter, slik
at oljen kan renne tilbake til bunnpannen.
Hvis du ikke følger denne anvisningen, kan
det hende at peilepinnen ikke viser det
faktiske nivået.
3. Trekk ut peilepinnen og tørk av den med
en klut. Se “MOTORROM” tidligere i dette
kapitlet for informasjon om plassering.
4. Sett peilepinnen helt inn igjen.
5. Trekk ut peilepinnen igjen.

6. Kontroller at oljen på peilepinnen ikke er
forurenset.
7. Kontroller oljenivået som angitt på
peilepinnen. Oljenivået skal være mellom
MIN og MAX.
Les av på den andre siden av peilepinnen hvis
ikke oljenivået kan ses tydelig.
Det brukes forskjellige peilepinner avhengig
av motorvarianten.
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8. Hvis nivået er under MIN, skal du fylle på
olje med samme kvalitet som oljen som
allerede er i motoren, slik at nivået
kommer opp på MAX. Ikke fyll på over
MAX-merket.
Olje fylles på via lokket for motoroljepåfylling. Se “MOTORROM” tidligere i
dette kapitlet for informasjon om
plassering.
Se “SMØREMIDLER” i stikkordregisteret
for oljespesifikasjoner.

Z AD
VARSEL
ADV
Motorolje virker irriterende, og hvis den
svelges, kan det medføre sykdom eller
død.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Unngå gjentatt eller vedvarende
kontakt med huden.
• Vask ber
ør
berør
ørtte områder med såpe og
vann eller håndrens.

Z AD
VARSEL
ADV
Hvis det fylles på for mye olje, kan det
virke inn på motoren.
• Pass på at oljenivået ikke kommer
X-merk
et på peilepinnen.
over MA
-merket
MAX
Overfylling av beholderen kan skade
bilen:
• Økt oljeforbruk.
• Forurensning av tennpluggene.
• Unormalt stor sotavleiring i motoren.

MO
TOR
OLJE
TERSKIFT
MOT
OROLJE
OLJE-- OG FIL
FILTERSKIFT

Z AD
VARSEL
ADV
Vær sikk
er på at du har den nødvendig
e
sikker
nødvendige
kunnskap og det nødvendige utstyret
før du forsøker å gjøre dette arbeidet.
• Overlat dette til et verksted hvis du
ikke er sikker på at du kan utføre
arbeidet på en trygg måte. Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.
Hvis ikke, kan du skade deg selv eller
bilen.
Motoroljen taper smøreevne når den
forurenses. Pass på å skifte motorolje i
henhold til vedlikeholdsprogrammet.
Husk å skifte oljefilter hver gang du skifter
motorolje.
Ved ugunstige driftsforhold må oljen og
oljefilteret skiftes oftere enn anbefalt i
standardoversikten for vedlikehold.
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Eksempler på ugunstige driftsforhold:
• Hyppige kaldstarter.
• Overveiende bykjøring.
• Hyppig småkjøring.
• Hyppig kjøring ved utetemperatur under
frysepunktet.
• Mye tomgangskjøring.
• Hyppig kjøring med lav hastighet.
• Kjøring i støvete områder.

Z AD
VARSEL
ADV

Z FORSIKTIG

Motorolje og oljeflasker kan skade
helsen din.

Bruk av ikke godkjent motorolje eller
motorolje med dårlig kvalitet, eller
kjemisk motorbehandling (tilsetninger)
kan skade motoren.

• Unngå gjentatt eller vedvarende
kontakt med motorolje.
• Vask huden og neglene med såpe og
vann eller håndrens etter håndtering
av motorolje. Motorolje og giftige
materialer må oppbevares utilgjengelig for barn.
Motorolje kan forårsake irritasjon på
huden, og hvis den svelges, kan den
føre til sykdom og død.

• Kontakt verksted før du prøver å
bruk
e tilsetning
er
aler at du
bruke
tilsetninger
er.. Vi anbef
anbefaler
kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Z FORSIKTIG
• Brukt motorolje og -filter skal ikke
kastes sammen med husholdningsavfall.
• Lever avfallet til lokalt avfallsdeponi.
Brukt motorolje og brukte oljefilter
inneholder stoffer som kan skade deg og
miljøet.
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VELGE RIKTIG MOTOROLJE
Bruk motorolje med dexos™-sertifiseringsmerket.
Olje som oppfyller spesifikasjonene for bilen
bør ha dexos-sertifiseringsmerket på flasken.
Dette sertifiseringsmerket viser at oljen er
godkjent i henhold til dexos-spesifikasjonen.

Denne bilen er fra fabrikken fylt med dexosgodkjent motorolje.

Z FORSIKTIG
Bruk bare motorolje som er godkjent i
henhold til dexos-spesifikasjonen eller
tilsvarende motorolje med nødvendig
viskositetsklasse. Motoroljer som er
godkjent i henhold til dexos-spesifikasjonen har dexos-symbolet på emballasjen. Bruk av annen motorolje enn den
som er anbefalt eller likeverdig olje kan
føre til motorskader som ikke dekkes av
garantien på bilen. Kontakt forhandleren
hvis du er usikker på om en olje er
godkjent i henhold til dexosspesifikasjonen.

SAE 5W-30 er den beste viskositetsklassen
for bilen. SAE 0W-30, 0W-40 eller 5W-40
kan også brukes. Bruk ikke olje med annen
viskositet, for eksempel SAE 10W-30,
10W-40 eller 20W-50.
I ekstremt kalde strøk, der temperaturen
synker under -29 °C, bør olje med viskositetsklasse SAE 0W-30 brukes. En olje med
denne viskositetsklassen gir bedre kaldstartegenskaper ved ekstremt lave temperaturer.
Ved valg av viskositetsklasse er det viktig å
velge olje som oppfyller den nødvendige
spesifikasjonen.
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SY
STEM F
OR K
ONTR
OLL A
V
SYSTEM
FOR
KONTR
ONTROLL
AV
MOTOROLJENS LEVETID
Bilen har et datasystem som viser når
motoroljen og -filteret må skiftes. Tidspunktet
for oljeskift avhenger av motorturtallet,
-temperaturen og kjørelengden. Kjøreforholdene har stor innvirkning på hvilken
kjørelengde som kan tilbakelegges fra et
oljeskift til indikatoren for oljeskift tennes.
For at systemet for kontroll av oljens levetid
skal fungere korrekt må systemet nullstilles
hver gang du skifter olje.
Systemet signaliserer at oljeskift er nødvendig
når det har beregnet at oljens levetid er
redusert. En varsellampe for oljeskift vises.
Skift olje så snart som mulig, innen de neste
1000 kilometerne. Ved kjøring under optimale
forhold kan det hende at systemet for kontroll
av oljens levetid ikke signaliserer behov for
oljeskift før det har gått opptil ett år.
Motoroljen og filteret må skiftes minst én
gang i året, og systemet må nullstilles. Din
forhandler har kvalifisert verkstedpersonale
som vil utføre arbeidet og nullstille systemet.
Det er også viktig å kontrollere oljen jevnlig i
løpet av intervallet og sørge for at nivået
alltid er riktig.

Hvis systemet skulle nullstilles ved en
feiltakelse, må oljen skiftes 5000 km etter
siste oljeskift.
Overvåkingen av oljens levetid må nullstilles
etter oljeskift. Få utført service hos et
autorisert Chevrolet-verksted.

Bensinmotor
1. Drei tenningsnøkkelen til ON/START med
motoren slått av.
2. Trå gasspedalen helt inn og slipp den tre
ganger innen fem sekunder.
3. Drei nøkkelen til LOCK.

Nullstille systemet for kontroll av motoroljens
levetid
Systemet for oljens levetid regner ut når
motoroljen og filteret må skiftes på bakgrunn
av bruken av bilen. Hver gang oljen skiftes,
skal systemet nullstilles, slik at det kan regne
ut når det er tid for neste oljeskift.
Systemet nullstilles slik:
• Med diagnoseverktøyet
Systemet nullstilles ved bruk av
diagnoseverktøy etter at du har fått utført
oljeskift hos et autorisert verksted. Oppsøk
et verksted. Vi anbefaler at du kontakter
et autorisert Chevrolet-verksted.
• Med gasspedalen

Hvis oljeskiftlampen tennes igjen og fortsetter
å lyse når du starter bilen, har ikke systemet
blitt nullstilt. Gjenta prosedyren.

Dieselmotor
1. Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren i mer
enn ett minutt. Slå på tenningen (ikke
start motoren).
2. Følg denne fremgangsmåten:
1) Trå gasspedalen helt ned til gulvet, og
hold den der i to sekunder.
2) Slipp gasspedalen, og ta foten bort fra
pedalen i to sekunder.
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K J Ø L EVÆ S K E
3) Gjenta denne prosedyren (1, 2) to ganger til (totalt tre ganger) innen ett
minutt.
Hvis oljeskiftlampen tennes igjen og fortsetter
å lyse når du starter bilen, har ikke systemet
blitt nullstilt. Gjenta prosedyren.

ANBEF
AL
TE OLJESKIFT
ANBEFAL
ALTE
OLJESKIFT-- OG
VEDLIKEHOLDSINTER
VALLER
VEDLIKEHOLDSINTERV
Anbefalt motorolje
Anbefalt motorolje og oljekapasitet, se
“SMØREMIDLER” i stikkordregisteret.
Vedlik
eholdsint
er
edlikeholdsint
eholdsinter
ervvaller

Z FORSIKTIG
Husk å nullstille systemet for kontroll
av oljens levetid etter hvert oljeskift.

Se “VEDLIKEHOLDSPROGRAM” i stikkordregisteret.

Ved korrekt blandingsforhold gir kjølevæsken
svært god beskyttelse mot korrosjon og frost
i kjøle- og varmeanlegget.
Når motoren er kald, skal kjølevæskenivået
være mellom MIN og MAX på ekspansjonstanken. Kjølevæskenivået stiger når motoren
varmes opp, og det synker igjen når motoren
avkjøles.
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Z FORSIKTIG

KJØLEVÆSKEKONSENTRASJON

Rent vann eller feil blandingsforhold kan
skade kjølesystemet.

Klima

Frostvæske (%)

Vann (%)

• Bruk ikke rent vann, alkohol eller
frostvæske med metanol i kjølesystemet.
• Bruk bare en 56:44-blanding av
demineralisert vann og frostvæske
som er spesifisert for din bil.
Motoren kan overopphetes og til og med
bli antent.

Gjennomsnittlig

44%

56%

Ekstremt
kalde områder

52%

48%

Hvis kjølevæskenivået kommer under MINmerket, skal du etterfylle radiatoren med en
56/44-blanding av destillert vann og korrekt
frostvæske.
For å beskytte motoren skal blandingsforholdet være 48 prosent vann til 52 prosent
frostvæske ved ekstremt lave utetemperaturer.

Z AD
VARSEL
ADV
Glovarm kjølevæske og damp kan slippe
ut under trykk og føre til alvorlige
per
sonsk
ader
personsk
sonskader
ader..
• Lokket på ekspansjonstanken for
kjølevæske må aldri tas av når
motoren og radiatoren er varm.

Z FORSIKTIG
Kjølevæske kan være farlig.
• Unngå gjentatt eller vedvarende
kontakt med kjølevæske.
• Vask huden og neglene med såpe og
vann hvis du kommer i kontakt med
kjølevæske.
• Oppbevares utilgjengelig for barn.
• Kjølevæske kan forårsake irritasjon på
huden, og hvis den svelges, kan den
føre til sykdom og død.
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B R E M S EE-- O G C LLU
UT
CHV
ÆSKE
TC
VÆ
KJØLE
VÆSKESPESIFIK
ASJON OG
KJØLEV
ÆSKESPESIFIKASJON
VEDLIKEHOLDSINTER
VALLER
VEDLIKEHOLDSINTERV

Bilen har beholdere for bremse- og clutchvæske.

PÅF
YLLING A
V BREMSE
-/
ÅFYLLING
AV
BREMSE-/
UT
CHV
ÆSKE
CLUT
UTCHV
CHVÆSKE
CL

Kjølevæskespesifikasjon

Bremse-/clutchvæske absorberer fuktighet. For
mye fuktighet i væsken kan redusere effekten
til det hydrauliske bremse-/clutchsystemet.
Skift væsken i henhold til anvisningene i denne
boken for å hindre rust i hydraulikksystemet.

1. Tørk bort all skitt fra området rundt lokket
på væskebeholderen.

Bruk bare bremse-/clutchvæske som er
anbefalt av oss. Hold væsken på riktig nivå.
Nivået må ikke synke under MIN-merket og
ikke være over MAX-merket.

• Pass på å rengjøre grundig rundt
lokket på bremse-/clutchvæskebeholder
en ffør
ør lokk
et ttas
as av
holderen
lokket
av..
Forurensning av bremse-/clutchvæskesystemet kan virke inn på ytelsen og
epar
asjoner
forår
sak
e kkostbar
ostbar
e rrepar
asjoner..
orårsak
sake
ostbare
eparasjoner

Anbefalt kjølevæske og kapasitet, se
“SMØREMIDLER” i stikkordregisteret.
Vedlik
eholdsint
er
edlikeholdsint
eholdsinter
ervvaller
Se “VEDLIKEHOLDSPROGRAM” i stikkordregisteret.

Z FORSIKTIG
Det er ikke nødvendig å tilsette
kjølevæske oftere enn de anbefalte
intervallene. Hvis kjølevæske må
tilsettes ofte, kan det være et tegn på
at motoren trenger vedlikehold.
Kontakt verksted for å få inspisert
kjølesystemet. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevroletverksted.

Lavt bremsevæskenivå kan være tegn på
lekkasje i bremsesystemet, eller det kan være
en indikasjon på normal bremseklosslitasje.
Oppsøk verksted for å få fastsatt om systemet
trenger reparasjon. Fyll om nødvendig på væske
etter at det er utført arbeider på det hydrauliske
bremsesystemet. Vi anbefaler at du kontakter
et autorisert Chevrolet-verksted.

Z FORSIKTIG

Når bremsevæskenivået er lavt, tennes
bremsevarsellampen (p). Se “BREMSEVARSELLAMPE” i stikkordregisteret.

<Bremsevæske>
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2. Skru av lokket på beholderen.
3. Fyll på anbefalt bremse-/clutchvæske til
MAX-merket på beholderen. Pass på at du
ikke søler væske på lakkerte flater. Hvis
du skulle søle væske, skal det berørte
området umiddelbart vaskes med kaldt
vann.

Z FORSIKTIG
Overløp av bremse-/clutchvæske på
mot
or
en kkan
an ffør
ør
e til at vvæsk
æsk
en br
enner
motor
oren
øre
æsken
brenner
enner..
• Fyll ikke for mye på beholderen.
Brann i motoren kan føre til personskader og materiell skade.

4. Sett på lokket på beholderen igjen.

Z FORSIKTIG
• Brukt bremse-/clutchvæske skal ikke
kastes sammen med husholdningsavfall.
• Lever avfallet til lokalt avfallsdeponi.
Brukt bremse-/clutchvæske og brukte
flasker for slik væske innebærer fare. De
kan skade helsen din og miljøet.

Z FORSIKTIG
Bremse-/clutchvæske kan irritere huden
og øynene.
• Pass på at du ikke får bremse-/
clutchvæske på huden eller i øynene.
Hvis det likevel skulle skje, må du
vaske berørte områder godt med såpe
og vann eller håndrens.

<Clutchvæske>

ANBEF
AL
T BREMSE
-/
CL
UT
CHV
ÆSKE
ANBEFAL
ALT
BREMSE-/
-/CL
CLUT
UTCHV
CHVÆSKE
VALLER
VEDLIKEHOLDSINTERV
OG VEDLIKEHOLDSINTER
Anbefalt bremse-/clutchvæske
Se “SMØREMIDLER” i stikkordregisteret for
anbefalt bremse-/clutchvæske og kapasitet.
Vedlik
eholdsint
er
edlikeholdsint
eholdsinter
ervvaller
Se “VEDLIKEHOLDSPROGRAM” i stikkordregisteret.
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GIROLJE

OLJE SER
VOST
YRING
RV
TY

Det er ikke nødvendig å kontrollere
gearoljenivået. Gearoljelekkasje er eneste
grunn til oljetap. Hvis det oppstår lekkasje,
må du kontakte en forhandler snarest mulig
for å få denne utbedret.

KONTR
OLL A
V OLJENIV
ÅP
Å
ONTROLL
AV
OLJENIVÅ
PÅ
SERVOSTYRINGEN

Se “SMØREMIDLER” i stikkordregisteret for
informasjon om anbefalt girolje.

Kontroller jevnlig oljenivået på servostyringen.
Beholderen for servostyringsolje er plassert
ved sikringsboksen i motorrommet.

Z FORSIKTIG
MERK
Bruk av feil girolje kan skade bilen, og
det kan hende at skaden ikke dekkes av
bilgarantien. Bruk alltid riktig girolje i
henhold til SMØREMIDDELOVERSIKTEN.

• Bilen må ikke kjøres med for lite olje
på servostyringen.
Det kan føre til skade på servostyringen
epar
asjoner
og kkostbar
ostbar
e rrepar
asjoner..
ostbare
eparasjoner

1. Slå av motoren.
2. Kontroller oljenivået. Det skal være
mellom MIN og MAX på beholderen.
Fyll på olje som spesifisert i denne instruksjonsboken hvis nivået synker til eller kommer
under MIN.
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V I N D U S S PY L E R
VÆ S K E
RV
ETTERF
YLLING A
V OLJE P
Å
ETTERFYLLING
AV
PÅ
SERVOSTYRINGEN

ANBEF
AL
T OLJE P
Å SER
VOST
YRINGEN
ANBEFAL
ALT
PÅ
SERV
OSTYRINGEN
OG VEDLIKEHOLDSINTER
VALLER
VEDLIKEHOLDSINTERV

1. Tørk av lokket og toppen av beholderen.

Anbefalt olje på servostyringen

2. Skru av lokket.
3. Fyll opp beholderen. Nivået skal alltid være
mellom MIN- og MAX-merket.

Se “SMØREMIDLER” i stikkordregisteret for
informasjon om anbefalt olje servostyringen
og kapasitet.

4. Sett på lokket igjen.

Vedlik
eholdsint
er
edlikeholdsint
eholdsinter
ervvaller

Z FORSIKTIG
Fylles det på så mye olje at oljen renner
ut av beholderen er det fare for at det
kan begynne å brenne eller at lakken i
motorrommet misfarges.
• Fyll ikke for mye på beholderen.
Brann i motoren kan føre til personskader og materiell skade.

Se “VEDLIKEHOLDSPROGRAM” i stikkordregisteret.

Kontroller at det er tilstrekkelig spylervæske
i beholderen og at påfylt løsning er korrekt
før kjøreturen starter.
Varsellampen for lavt spylervæskenivå for
frontruten tennes når spylervæskenivået
begynner å bli lavt. Fyll på spylervæske snarest
mulig når denne lampen tennes. Se
“VARSELLAMPE FOR LAVT SPYLERVÆSKENIVÅ FOR FRONTRUTE” i stikkordregisteret.
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FRONTRUTEVISKERE
Fyll ikke spylervæskebeholderen mer enn
3/4 full når det er kaldt ute.
Spylervæske kan fryse ved lav utetemperatur
og utvide seg. Hvis beholderen fylles for mye,
blir det ikke tilstrekkelig plass til utvidelse for
å hindre eventuell skade på beholderen.

MERK
Fylle på spylervæske:
• Bruk bare vindusspylervæske som er
ferdig til bruk.
• Bruk ikke vann fra kranen. Mineraler i
vannet fra kranen kan tette igjen vindusspylerslangene.
• Bruk spylervæske med tilstrekkelig
beskyttelse mot frost hvis temperaturen forventes å synke under frysepunktet.

Z FORSIKTIG
• Fyll ikke vann eller frostvæske for
radiator på beholderen for vindusspylervæske.
en fr
yser
ør
e til at løsning
Vann kkan
an ffør
fryser
yser.. Det
løsningen
øre
kan føre til skade på vindusspyleranlegget.
Frostvæske for radiatorer kan skade
vindusspyleranlegget og billakken.

Effektive vindusviskere er avgjørende for god
sikt og trygg kjøring. Kontroller viskerbladenes
funksjon jevnlig. Skift ut viskerblader som er
harde, porøse eller sprukne eller som smører
skitt utover frontruten.
Fremmedlegemer på frontruten eller
viskerbladene kan redusere viskernes effekt.
Hvis viskerbladene ikke virker tilfredsstillende,
skal du rengjøre både bladene og frontruten
med et godt rengjøringsmiddel eller mild
såpe. Skyll grundig med vann. Gjenta
prosedyren om nødvendig.
Det lar seg ikke gjøre å fjerne spor av silikon
på glass. Påfør derfor aldri poleringsmiddel
på frontruten, ettersom det da vil dannes
striper som reduserer sikten.
Bruk aldri løsemidler, bensin, parafin eller
lakktynner for å rengjøre viskerbladene. Slike
midler kan skade viskerbladene og lakkerte
flater.
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L U F T F I LLT
TER
UT
SKIFTING A
V VISKERBL
ADER
UTSKIFTING
AV
VISKERBLADER
1. Trykk på viskerbladets festeklips og hold
det inntrykt.
2. Trekk viskerbladet av viskerarmen.
3. Monter nytt viskerblad på viskerarmen.

Kontroller og inspiser luftfilteret som angitt i
vedlikeholdsprogrammet, se stikkordregisteret.

Z FORSIKTIG
Motoren trenger ren luft for å virke
korrekt.
• Kjør ikke bilen uten at det er montert
luftfilterelement.
Kjøring uten riktig montert luftfilterelement kan skade bilen.

RENGJØRING A
V LLUFTFIL
UFTFIL
TERET
AV
UFTFILTERET
Hvis luftfilterelementet er skittent, kan du
forsøke å rengjøre det:
1. Rist luftfilterelementet for å fjerne støv på
overflaten.
2. Rengjør innsiden av luftfilterhuset.
3. Dekk åpningen i filterhuset med en fuktig
klut mens du rengjør elementet.
4. Rengjør filterelementet ved å blåse inn
trykkluft i motsatt retning av den normale
luftstrømmen.
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BA
TTERI
AT
VEDLIKEHOLDSPROGRAMMET
Se “VEDLIKEHOLDSPROGRAM” i stikkordregisteret.

Bilen har vedlikeholdsfritt batteri.

RENGJØRING A
V BA
TTERIPOLENE
AV
BATTERIPOLENE

Z AD
VARSEL
ADV

1. Slå av tenningen og ta nøkkelen ut av
tenningsbryteren.

Batterisyre kan forårsake alvorlige
br
annsk
ader
an ek
sploder
e og
brannsk
annskader
ader,, den kkan
eksploder
splodere
skade lakken.

2. Løsne batterikabelklemmene med en
nøkkel, og ta dem fra polene. Koble alltid
fra den negative (–) polen først.

• Unngå å få batterisyre på huden og
stiler
på ttek
ek
ekstiler
stiler..
• Ild, gnister og røyking må ikke
forekomme i nærheten av batteriet.

3. Rengjør polene med en stålbørste eller et
rengjøringsverktøy for batteripoler.
4. Kontroller om det er hvitt eller blåaktig
pulver på batteripolene, noe som er tegn
på rust.
5. Fjern eventuell rust med en løsning av
natriumhydrogenkarbonat og vann.
Løsningen bobler og blir brun.
6. Når boblingen stopper, vasker du bort
løsningen med rent vann og tørker
batteriet med en klut eller tørkepapir.
7. Koble til den positive (+) polen og stram,
deretter den negative (–) polen. Koble
alltid til den negative (–) polen til slutt.
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Z FORSIKTIG
• Når batteriet kobles til igjen, må du
kontrollere at klemmene sitter
ordentlig fast, og deretter stramme
festeboltene slik at klemmene ikke
kan løsne ved vibr
asjoner
vibrasjoner
asjoner..
• Pass på at den røde kabelen kobles til
den positive (+) batteripolen og den
svarte kabelen til den negative (–)
batteripolen.
Hvis batterikablene kobles til feil pol, kan
det føre til personskader og skade på
bilen eller annen materiell skade.

8. Smør klemmene med vaselin eller fett for
klemmer for å hindre korrosjonsdannelse.

MERK
Pass på at den positive polen (+) kobles
til først, og den negative polen (–)
frakobles først.

VEDLIKEHOLD A
V BA
TTERIET
AV
BATTERIET
Husk følgende for å forlenge batteriets levetid:
• Pass på at batteriet er godt festet.
• Pass på at det alltid er rent og tørt oppå
batteriet.
• Hold polene og forbindelsene rene,
stramme og smurt med vaselin eller fett
for batteripoler.
• Tørk umiddelbart bort sølt elektrolytt med
en løsning av vann og natriumhydrogenkarbonat.
• Hvis bilen ikke skal brukes i lengre tid, skal
kabelen kobles fra den negative (–) polen.
• Lad opp et frakoblet batteri hver sjette
uke.

MERK
Batt
erier inneholder giftig
e st
off
er
Batterier
giftige
stoff
offer
er..
Brukte batterier kan være helse- og
miljøfarlige.
• Batteriet skal ikke kastes sammen
med husholdningsavfall. Kast
batteriet bare på godkjente steder for
bilavfall.
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BREMSEPEDAL
Kontakt forhandleren hvis ikke bremsepedalen
går tilbake til normal høyde eller hvis
pedalvandringen plutselig øker. Dette kan
være en indikasjon på feil i bremsesystemet.

DIESELP
AR
T I K K E L F I LLT
TER
PA
RT
(DPF)
Dieselpartikkelfilteret filtrerer skadelige
sotpartikler fra eksosgassen. Systemet har en
selvrensefunksjon som aktiveres automatisk
under kjøring. Filteret renses ved at
sotpartiklene brennes bort ved høy
temperatur. Denne prosessen skjer automatisk
ved bestemte kjøreforhold og kan ta 10 til
25 minutter. Drivstofforbruket kan være
høyere i dette tidsrommet. Det er normalt at
det oppstår lukt og røyk under denne
prosessen.
Under visse kjøreforhold, for eksempel ved
småkjøring, kan ikke systemet renses
automatisk.
Hvis filteret må rengjøres eller forholdene
under den foregående kjøringen ikke aktiverte
automatisk rengjøring, lyser DPF-kontrollampen kontinuerlig eller blinker. Fortsett å
kjøre. Hold motorturtallet over 2000 o/min
(gir ned om nødvendig) helt til kontrollampen
slukker. Kontrollampen slukker så snart
selvrensingen er fullført.

Det anbefales ikke å avbryte kjøringen eller
slå av motoren under rengjøringen.

Z FORSIKTIG
Hvis rengjøringsprosessen avbrytes mer
enn én gang, innebærer det fare for
alvorlig motorskade.
Rengjøringen skjer raskest ved høyt motorturtall og høy belastning.
DPF-kontrollampen slukker så snart selvrensingen er fullført.
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HJUL OG DEKK
Z AD
VARSEL
ADV
Det er svært viktig at følgende
forholdsregler overholdes, ettersom
eksosanlegget får høy temperatur under
regenereringen av dieselpartikkelfilteret.
• Brennbare materialer kan komme i
kontakt med deler av eksosanlegget
under bilen og antennes. Bilen må
ikk
e park
er
es over papir
ør
ess
ikke
parker
eres
papir,, løv
løv,, ttør
ørtt gr
gress
eller annet brennbart materiale.
• Slå av tenningen med én gang du
har kjørt inn i en garasje.
• Ikke berør varme deler av eksosanlegget inkludert det bakre eksosrøret.

De fabrikkmonterte dekkene er tilpasset bilen
din og gir den mest effektive kombinasjonen
av kjørekomfort, mønsterholdbarhet og ytelse.

Z FORSIKTIG
Bruk av uegnede dekk og/eller hjul kan
føre til kollisjon.
• Rådfør deg med et verksted før du
skifter ut bilens originale dekk eller hjul.
Dette kan føre til personskader og skade
på bilen eller annen materiell skade. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert
Chevrolet-verksted.

VEDLIKEHOLD

Z AD
VARSEL
ADV
•
•
•

Bilen må aldri overbelastes.
Pass alltid på å ha riktig dekktrykk.
Kontroller alltid dekktrykket når
dekkene er kalde (utetemperatur).

Pass på at dekktrykket er som spesifisert i
denne instruksjonsboksen. Slik er du sikret
den mest effektive kombinasjonen av
kjørekomfort, sikkerhet og ytelse.
Mål dekktrykket når dekkene er kalde. Bruk
en nøyaktig trykkmåler. Trekk ventilhettene
godt til etter kontroll av dekktrykket.
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Riktig dekktrykk, se “BILSPESIFIKASJONER”
i stikkordregisteret.

MERK
Dekktrykket skal kontrolleres på kalde
dekk. V
arme dekk ffør
ør
er til unøy
aktig
e
Varme
ører
unøyaktig
aktige
måler
esult
at
er
ene kkan
an bli vvarme
arme
måleresult
esultat
ater
er.. Dekk
Dekkene
etter ca. 1,6 kilometers kjøring og
fortsatt være varme i opptil tre timer
etter at du har parkert bilen.

Kontroller dekkene hver gang du skal kjøre,
og kontroller dekktrykket med en
dekktrykkmåler hver gang du fyller drivstoff
eller minst en gang i måneden.

Kontroller dekkene jevnlig

• Virker inn på manøvrering og trykk
betjening av bilen

• Visuell skade

Hvis lufttrykket er for lavt, kan dekkene
overopphetes og få innvendige skader,
mønsteret kan skades og dekket kan til og
med punktere ved høye hastigheter. Selv om
du senere justerer trykket i dekkene, kan
tidligere kjøring med lavt lufttrykk ha ført til
skade på dekkene.

For høyt
lufttrykk
S3W6401A

Unngå å berøre fortauskanten når du parkerer.

• fører til økt dekkslitasje

• Øker drivstofforbruket

Riktig
dekktrykk

Kjøring over skarpe gjenstander kan skade
dekkene og hjulene. Hvis det er uunngåelig
kjøre over skarpe kanter, skal du kjøre
langsomt og om mulig i rett vinkel.

Feil dekktrykk

• Virker inn på kjørekomforten

For lavt
dekktrykk

Ta vvar
ar
e på dekk
ene og hjulene
are
dekkene

• Fremmedlegemer.
• Punktering
• Kutt
• Sprekker
• Bulker i dekksidene
Kontroller om det er skade på dekkene.
Dekkskader som nevnt ovenfor, kan gjøre at
du mister kontrollen over bilen og dermed
føre til en kollisjon.
Oppsøk verksted ved skade eller unormal
slitasje på dekkene eller hjulene. Vi anbefaler
at du kontakter et autorisert Chevrolet-verksted.
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Bilen din ble levert med radialdekk. Vi
anbefaler å bruke radialdekk med samme
dimensjon, av samme type, samme grad av
slitasje, temperatur- og hastighetsmerking
ved utskifting.

Z AD
VARSEL
ADV
Bruk av forskjellige dekk kan føre til at
du mister kontrollen under kjøring. Hvis
du blander dekk av forskjellige dimensjoner eller ttyper
yper
an det hende at
yper,, kkan
bilens kjøreegenskaper endrer seg, og det
kan oppstå ffarlig
arlig
e situasjoner
arlige
situasjoner.. Bruk av
dekk med forskjellige dimensjoner kan
også føre til skade på bilen. Sørg for at
alle hjulene på bilen har dekk med
samme dimensjon og av samme type.
MERK
I forbindelse med enkelte motortyper må
spesifikasjonen til de nye dekkene legges
inn i motorstyreenheten ved bruk av
diagnoseutstyr hvis du skifter til dekk med
annen dimensjon enn den opprinnelige.
Kontakt verksted hvis du skifter ut
originaldekkene. Vi anbefaler at du kon
kon-takter et autorisert Chevrolet-verksted.

INNEB
YGD SLIT
ASJEINDIK
ATOR
INNEBY
SLITASJEINDIK
ASJEINDIKA
Kontroller mønsterdybden jevnlig ved bruk av
dekkenes innebygde slitasjeindikatorer.
Merker på dekksidene viser plasseringen av
slitasjeindikatorene.

Z FORSIKTIG
• Kjør ikke med slitte eller skadde dekk.
Skadde eller slitt dekk kan føre til at du
mister kontrollen over bilen og dermed
resultere i kollisjon med personskader
eller materielle skader som følge.
Skift ut dekkene når slitasjeindikatorene blir
synlige. Slitasjeindikatorene kommer til syne
mellom rillene i mønsteret når mønsterdybden er 1,6 mm eller mindre.
MERK
Brukte dekk skal kastes i henhold til
g jeldende miljøbest
emmelser
miljøbestemmelser
emmelser..
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DEKKR
OTASJON
DEKKRO
Vanligvis slites dekkene foran raskere enn
bakdekkene. Forleng dekkenes levetid og
unngå ujevn dekkslitasje:
1. Hvis fordekkene er mer slitt enn
bakdekkene, skal dekkene roteres som
vist i figuren under.

Z AD
VARSEL
ADV
• Bruk bare anbefalte hjulmuttere/bolt
er
bolter
er..
Hvis ikke, kan du miste kontrollen over
bilen og forårsake en kollisjon som
medfører personskader eller materiell
skade.

2. Pass på at dekktrykket alltid er riktig.
3. Kontroller hjulmutterne/-boltene.
Se “DEKKSKIFT VED PUNKTERING” i stikkordregisteret.

Av sikkerhetsgrunner bør dekkene skiftes ut
når mønsteret er slitt ned til 2 - 3 mm
(vinterdekk: 4 mm).

VINTERDEKK

Z FORSIKTIG
Hvis du velger å bruke vinterdekk, må du
kun bruke dekk som anbefales av et
verksted. Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert Chevrolet-verksted.
Hvis du bruker feil vinterdekk, kan
stabilitetssystemets ytelse påvirkes.
Kontakt ditt autoriserte Chevroletverksted for informasjon om tilgjengelige
vinterdekk og dekkvalg.
Ved skifte til vinterdekk:
• Bruk vinterdekk på alle fire hjulene.
• Overskrid aldri maksimumshastigheten
som er spesifisert av dekkprodusenten.
• Overhold dekktrykket som er spesifisert av
dekkprodusenten.
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KJETTINGER
Ta av hjulkapslene (hvis bilen har slike) før
du setter på kjettinger, slik at du unngår riper
på dem.
• Følg anvisningene fra produsenten av
kjettingene.
• Bruk bare kjettinger på 16-tommers dekk
foran. Bruk ikke kjettinger på andre
dekkdimensjoner.
• Stram kjettingene igjen etter ca. én
kilometers kjøring

Z FORSIKTIG
Bruk av kjettinger kan virke inn på bilens
kjør
eeg
ensk
aper
kjøreeg
eegensk
enskaper
aper..
• Kjør ikke fortere enn 50 km/t eller
kjettingprodusentens anbefalte hastighetsgrense, alt etter hvilken av
disse grensene som er lavest.
• Unngå sk
arpe sving
er
skarpe
svinger
er,, humper og hull.
• Unngå bremsing med låsing av
hjulene.
MERK
• Kjettinger av S-type, klasse SAE,
passer for bilen din.
• Hold alltid lav hastighet ved kjøring
med kjetting
er
kjettinger
er..
• Stopp bilen og stram kjettingene igjen
hvis du hører at kjettingene berører
bilen.
al du
• Hvis ber
øring
en ffor
or
tsett
er
skal
berøring
øringen
ortsett
tsetter
er,, sk
senk
e hastighet
en til den opphør
er
senke
hastigheten
opphører
er..

RESERVEHJUL TIL MIDLERTIDIG BRUK
Det midlertidige reservehjulet hadde
maksimalt dekktrykk da bilen var ny, men
trykket kan reduseres over tid. Kontroller
dekktrykket jevnlig.
Riktig dekktrykk, se “BILSPESIFIKASJONER”
i stikkordregisteret.
Hastigheten må ikke overstige 80 km/t ved
kjøring med midlertidig reservehjul.
Dette reservehjulet skal bare brukes som en
midlertidig løsning i nødsituasjoner. Skift det
ut med det vanlige dekket snarest mulig.

Z FORSIKTIG
V ask ikk
e bilen i aut
omat med
automat
ikke
styreskinner når det midlertidige
reservehjulet er montert. Det
midlertidige reservehjulet kan sette seg
fast i skinnene. Dette kan skade både
dekket og hjulet, kanskje også andre
deler på bilen.
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P O L L E N F I LLT
TER
Det midlertidige reservehjulet må ikke brukes
på andre biler. Det midlertidige reservehjulet
eller -dekket må ikke kombineres med andre
hjul eller dekk. De passer ikke. Oppbevar
reservedekket og -hjulet sammen.

Z FORSIKTIG
• Bruk ikke kjettinger på reservehjulet.
Kjettingene passer ikke nøyaktig.
Bruk av kjettinger på reservehjulet
skader både bilen og kjettingene.

Dette fjerner støv, pollen osv. fra lufta utenfra
som trekkes inn i varme- og ventilasjonssystemet.

Z FORSIKTIG
Kjøring med tett filterelement kan føre
til at viftemotoren til varmeapparatet
overopphetes og skades.
• Skift ut filteret med intervaller som
angitt i del
en “VEDLIKEHOLDSPRO
delen
“VEDLIKEHOLDSPRO-GR
AM”
GRAM”
AM”..

SKIFTE UT POLLENFIL
TERET
POLLENFILTERET
1. Ta ut de seks skruene rundt hanskerommet.
2. Ta ut hanskerommet ved å trekke forsiktig
nederst.
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SIKRINGER
3. Ta av skruen på filterdekselet.

4. Sett inn nytt pollenfilter.

Z FORSIKTIG

MERK

Du kan skade fingrene på skarpe kanter
rundt filterhuset.

Pass på at det nye filteret settes riktig
i forhold til luftstrømmen.

• Bruk vernehansker ved utskifting av
pollenfilteret.

Skifte en sikring:
1. Åpne sikringsboksdekselet.
2. Finn ut hvilken sikring som har røket.
3. Ta ut den defekte sikringen med sikringstrekkeren. Sikringstrekkeren er plassert i
sikringsboksen i motorrommet.

Z FORSIKTIG
• Bruk ikke elektrisk ledende verktøy når
du tar ut en defekt sikring. Bruk bare
sikringstrekkeren som følger med.
Bruk av metallgjenstander kan føre til
kortslutning, skade på det elektriske
anlegget eller brann. Det kan oppstå
alvorlig personskade.
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4. Fastslå årsaken til at sikringen gikk, og få
utbedret feilen.
5. Sett inn ny sikring med styrke som angitt
i denne instruksjonsboken (se oversikt over
sikringsboksen senere i dette kapitlet).

Z FORSIKTIG
Bruk av sikring med feil styrke eller av
feil type kan skade det elektriske
anlegget eller starte en brann.
• Bruk bare sikringer med type og styrke
som angitt i denne instruksjonsboken.
Bruk av feil sikringer kan føre til
personskader og skade på bilen eller
annen materiell skade.

SIKRINGSBOKS
• Sikringsboksen i kupeen er plassert til
venstre i fotbrønnen på passasjersiden.
• Sikringsboksen i motorrommet er plassert
ved ekspansjonstanken for kjølevæske.

• En ekstra motorromssikringsboks (kun
dieselmotor) er plassert midt på den
fremre kledningen.
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MERK
Det kan hende at ikke alle beskrivelsene
som gjelder sikringsboksen i denne
instruksjonsboken er aktuelle for din bil.
Informasjonen er korrekt på trykketidspunktet. Se merkelappen på sikringsoksen når du inspiserer sikringsboksen
i bilen.
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Sikringsboks i kupeen

ELEKTRISK
FØRERSETE
SOLTAK
TILHENGER

ACC/
RAP-RELÉ

RESERVE

RELÉ
TILBEHØRSSTIKKONTAKT
SIGARETTENNER

SOLTAK
BATT.

FSCM/
VENTSOL

FORDØRSLÅS

HTD
TILBEHØRSSTIKKONTAKT SEAT FWR
(KONSOLL)

DØRLÅS
BCM
(PRK/TRN)

SIGARRETTENNER

BCM
(CTSY)

TILBEHØRSSTIKKONTAKT
(BAGASJEROM)

RESERVE

RUN/
CRNK

RUN-RELÉ

RESERVE

EL. VINDU
PASSASJER

BCM
(STOPP)
EL. VINDU
FØRER

AMP

BCM
(BLINKLYS)

DRL

FRT WSR

BAKLUKE

RUN/CRNKRELÉ
BRYTER FOR
VARMEMATTE
KJØR2

HVAC
VIFTE

FSCM

RESERVE
AWD/
VENT

ISRVM/
RCM

TÅKEBAKLYS

GRUPPE

PWRDIODE

SDM
(TENN. 1)

SSPS

XBCM

Sidespeil

NØKKEL
HOLD

BCM
(INNV. LYS)
TÅKELYS
TILHENGER
RADIO

IPC
KNAPP
PÅRATTET

LOGISTIKK
MODUS

BCM
(VBATT)
TILHENGER
BATT.

MERK: BRUK BARE SPESIFISERT SIKRING
*: EKSTRAUTSTYR

BCM
(DIMMER)

RESERVE

XM/ HVAC/
DLC

PWR/
MODUS

SDM
BATT.

CIM
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Sikringsboks i motorrommet

VIFTE1RELÉ

VIFTE2-RELÉ

STARTER

BATT3

MOTORFØLER

PWM VIFTE

VIFTE1
DRIVLINJE
RELÉ

TENNINGSCOIL B
TENNINGSCOIL A

ECM
DRIVLINJE

DRIVSTOFF/
VAKUUM

ABS

RESERVE
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BESK. MOT
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Ekstra sikringsboks i motorrommet (kun dieselmotor)

RELÉ
PTC 3

RELÉ
PTC 2

PTC 3
40 A

PTC 2
40 A

RELÉ
PTC 1

MERK: BRUK BARE SPESIFISERT SIKRING

PTC 1
40 A

RELÉ
F/F,
OPPVARMING

OPPV.
T/F
30A

GPCU
60
A

B+
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LY K T E R O G LLY
YS
Z AD
VARSEL
ADV
Halogenpærer inneholder gass under
tr
ykk. V
ær spesielt ffor
or
siktig når du
trykk.
Vær
orsiktig
håndt
er
er og kkast
ast
er halog
enpær
er
håndter
erer
aster
halogenpær
enpærer
er..
• Beskytt øynene når du arbeider med
lyspærene.
• Pass på at lyspærene ikke skrapes
eller ripes opp.
• Beskytt lyspæren mot kontakt med
væsker når den er tent og ikke
beskyttet av deksel.
• Sett bare på lyset på pæren når den
er montert i en lykt.
• Hvis det er sprekker eller skade på et
hovedlys, skal det skiftes ut.
• Du må IKKE berøre glasset med
fingrene når du skal skifte ut halogenpær
er
enpærer
er..
• Oppbevar lyspærer utilgjengelig for
barn.
al kkast
ast
e
• Vær ffor
or
siktig når du sk
skal
aste
orsiktig
lyspær
er
yspær
ene kkan
an ek
sploder
e.
lyspærer
er.. LLyspær
yspærene
eksploder
splodere

Skifte lyspærer

8. Sett inn ny hovedlyspære. Se
“LYSPÆRESPESIFIKASJONER” i stikkordregisteret.

1. Åpne panseret.

9. Sett på festefjæren for lyspæren igjen.

2. Ta ut festepluggene til det øvre radiatordekselet.

10. Sett på hovedlysdekselet igjen.

HO
VEDL
YS
HOVEDL
VEDLY

3. Ta av det øvre radiatordekselet.
4. Ta ut de tre boltene og hovedlysenheten.
5. Ta av hovedlysdekselet.
6. Løsne fjæren som holder lyspæren på
plass.
7. Ta ut lyspæren.

11. Koble til ledningssettkontakten.

Z FORSIKTIG
• Rengjør halogenpærene med en klut
som ikk
e loer
et med alk
ohol eller
ikke
loer,, fukt
fuktet
alkohol
mineralsprit. Ikke berør pærene med
hendene.
Fingermerker kan redusere halogenpærenes levetid drastisk.
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PARKERINGSL
YS
ARKERINGSLY

BLINKL
YS F
OR
AN
BLINKLY
FOR
ORAN

Skifte lyspærer

Skifte lyspærer

1. Åpne panseret.

1. Åpne panseret.

2. Ta ut hovedlysenheten.

2. Ta ut hovedlysenheten.

3. Ta av hovedlysdekselet.

3. Koble ledningsnettkontakten fra lyspæreholderen.

4. Trekk ut lyspæreholderen ved siden av
fjernlyspæren i hovedlykten.
5. Ta ut lyspæren ved å trekke den rett ut av
pæreholderen.
6. Monter en ny lyspære. Se “LYSPÆRESPESIFIKASJONER” i stikkordregisteret.
7. Sett på plass lokket på hovedlykten i
motsatt rekkefølge.

4. Drei holderen for fremre blinklyspære mot
klokkeretningen.

5. Trekk holderen for fremre blinklyspære ut
av lampehuset.
6. Trekk lyspæren innover, og drei den mot
klokkeretningen for å løsne den fra
pæreholderen.
7. Sett inn en ny lyspære i holderen ved å
trykke på den og dreie den med urviseren.
Se “LYSPÆRESPESIFIKASJONER” i stikkordregisteret.
8. Sett holderen i lampehuset ved å dreie den
med urviseren.
9. Monter hovedlysenheten igjen.
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TÅKEL
YS F
OR
AN
ÅKELY
FOR
ORAN
Overlat pæreskift til et verksted.

RYGGEL
YS, BAKL
YS, BREMSEL
GGELY
BAKLY
BREMSELY
YS,
YS BAK OG T
ÅKEBAKL
YS
TÅKEBAKL
ÅKEBAKLY
BLINKLY
BLINKL
Skifte lyspærer

5. Sett ny lyspære i lyspæreholderen. Se
“LYSPÆRESPESIFIKASJONER” i stikkordregisteret.

2. Ta ut to skruer og lampeenheten.

6. Sett pæreholderen i lampehuset igjen. Drei
pæreholderen med urviseren for å feste
den.

3. Ta ut lyspæreholderen ved å dreie den mot
urviseren.

7. Fest lampehuset i bilen igjen ved bruk av
de to skruene som ble tatt ut.

4. Ta lyspæren ut av holderen ved å trykke
på lyspæren og dreie den mot urviseren.

8. Steng bakluken.

1. Åpne bakluken.
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HØ
Y TMONTER
T MID
TRE BREMSEL
YS
HØY
MONTERT
MIDTRE
BREMSELY
(CHMSL)

NUMMERSKIL
TL
YS
NUMMERSKILTL
TLY

KUPÉL
YS/K
AR
TL
YS
UPÉLY
/KAR
ARTL
TLY

Skifte lyspærer

Skifte lyspærer

Overlat pæreskift til et verksted.

1. Ta ut to skruer og lampedekselet.

1. Vipp lykteglasset bort fra taktrekket med
en flat skrutrekker.

2. Drei lyspæreholderen mot urviseren for å
fjerne pæreholderen fra lampehuset.
3. Trekk lyspæren ut av pæreholderen.
4. Skift lyspære. Se “LYSPÆRESPESIFIKASJONER” i stikkordregisteret.
5. Sett pæreholderen i lampehuset ved å
dreie pæreholderen mot urviseren.
6. Sett på lampedekslene igjen.

2. Ta ut lyspæren.
3. Skift lyspære. Se “LYSPÆRESPESIFIKASJONER” i stikkordregisteret.
4. Sett på plass lykteglasset igjen.
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BILPLEIE
LYS I DØR
TRINN F
OR
AN
DØRTRINN
FOR
ORAN

RENGJØRINGSMIDLER

Skifte lyspærer

Følg produsentens råd for bruk av
rengjøringsmidler eller andre kjemikalier
innvendig og utvendig.

1. Bruk en flat skrutrekker til å vippe
lykteglasset ut av kledningen i døren foran.
2. Ta ut lyspæren.
3. Skift lyspære. Se “LYSPÆRESPESIFIKASJONER” i stikkordregisteret.
4. Sett på plass lykteglasset igjen.

Z AD
VARSEL
ADV
Enkelte rengjøringsmidler kan være
giftige, etsende eller lett antennelige.
• Feil bruk av rengjøringsmidler kan
være farlig. Midlene kan føre til
personskade eller skade på bilen.

Bruk ikke rengjøringsmidler som nevnt under
ved rengjøring av bilen inn- eller utvendig,
unntatt hvis midlene er oppført i rengjøringsanvisningen for stoffet ved flekkfjerning:
• tøyvaskemidler
• blekemidler
• tynnere
Bruk aldri følgende midler til rengjøring av noe
slag:
• karbontetraklorid
• bensin
• benzen

Ved rengjøring av bilen inn- eller utvendig skal
du ikke bruke farlige rengjøringsmidler som
for eksempel:
• Aceton.
• Lakktynner.
• Emaljetynner.
• Neglelakkfjerner.

• nafta

Z AD
VARSEL
ADV
• Unngå langvarig kontakt med damp
fra rengjøringsmidler og andre
kjemik
alier
kjemikalier
alier..
Slik damp kan være farlig og forårsake
aler
helsepr
oblemer
helseproblemer
oblemer,, spesielt i små lok
lokaler
uten ventilasjon.
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Åpne dørene og sikre god ventilasjon når du
bruker rengjøringsmidler eller andre
kjemikalier på bilens interiør.

Z FORSIKTIG
La ikke tekstiler som ikke er fargeekte,
komme i kontakt med interiøret på bilen
hvis ikke begge materialene er helt tørre.
For å unngå mulig permanent misfarging av
lyst interiør, skal du ikke la materialer som
ikke er fargeekte, komme i kontakt med
setetrekk før begge materialene er helt tørre.
Her følger en kort oversikt materialer/
tekstiler som kan farge av:
• fritidstøy
• farget denim
• kordfløyel
• skinn
• semsket skinn
• aviser
• dekorpapir

INNVENDIG PLEIE OG RENGJØRING

Z FORSIKTIG
• Bruk riktige rengjøringsmetoder og materialer ved rengjøring av bilens
int
eriør
interiør
eriør..
Feil behandling, spesielt ved første
annflekk
er
gangs rreng
eng
jøring
an ffør
ør
e til vvannflekk
er,,
engjøring
jøring,, kkan
øre
annflekker
er og permanent
e flekk
er
ring
permanente
flekker
er..
ringer
Resultatet kan blir varige skader på
bilen.

Det er svært viktig å bruke riktige metoder
og rensemidler på bilen, både innvendig og
utvendig.
Bruk ofte støvsuger eller en myk børste for å
fjerne støv og løs skitt som samler seg på
tekstiltrekkene.
Tørk trekk av vinyl eller skinn jevnlig med en
ren, fuktig klut.
Fjern normal skitt og flekker på setetrekk
med passende rengjøringsmidler.

Z FORSIKTIG
Hvis forsetene har sidekollisjonsputer:
• Ikke fukt setetrekket med rensemiddel for setetrekk.
• Bruk ikke kjemiske løsninger eller
sterke rengjøringsmidler på setetrekket.
Hvis ikke disse anvisningene følges, kan
det føre til at middelet kommer inn i
kollisjonsputemodulene og svekker
sidekollisjonsputenes egenskaper ved en
kollisjon.
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Pleie av sikkerhetsbeltene

Z FORSIKTIG
Sikkerhetsbeltene må vedlikeholdes
riktig for at de skal kunne fungere
effektivt.
Pass på at sikkerhetsbeltene alltid er rene og
tørre. Unngå å få poleringsmiddel, olje og
kjemikalier, spesielt batterisyre, blekemidler
eller fargemidler på sikkerhetsbeltene. Slike
stoffer kan føre til at sikkerhetsbeltenes
materiale svekkes.
Inspiser alle deler av sikkerhetsbeltene jevnlig.
Skift umiddelbart ut skadde sikkerhetsbelter
eller komponenter.
Et sikkerhetsbelte som er blitt strukket ut i en
ulykke, må snarest skiftes ut, selv om skaden
ikke er synlig. Beltene må skiftes ut med nye
sikkerhetsbelter.
Vi anbefaler å få skiftet ut hele belteenheten
etter at bilen har vært involvert i en kollisjon.
Det er ikke nødvendig å skifte ut
sikkerhetsbeltene hvis en fagkyndig konstaterer
at beltene ikke har blitt skadd ved en ulykke,
og at alt er i god stand. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert Chevrolet-verksted.

GL
ASSFL
ATER
GLASSFL
ASSFLA

Z FORSIKTIG
Slipende rensemidler kan lage riper på
glass og skade varmeelementet til
bakruten.
• Bruk aldri slipende rengjøringsmidler på
bilglass.
Slik skade kan redusere sikten.

Rene vinduer reduserer blendingen og gir
bedre sikt.

Z FORSIKTIG
Klistremerker kan skade varmetrådene i
bakruten.
• Sett aldri klistremerker på innsiden av
bakruten.
Slik skade kan redusere sikten.

Rengjøring av frontruten utvendig
Voks eller annet materiale på frontruten eller
viskerbladene kan føre til at viskerbladene
klaprer under bruk. Slike materialer kan også
gjøre det vanskelig å holde frontruten ren.
Bruk nå og da et rensemiddel uten slipeeffekt
på utsiden av frontruten.
Det dannes ikke dråper av vann på en ren
frontrute.
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UTVENDIG PLEIE OG RENGJØRING
Bilvask
Den beste måten å ta vare på bilens utseende
er å vaske den ofte.
• Parker bilen slik at den ikke står i direkte
sollys.
• Bruk mild såpe som er beregnet på bilvask,
og kaldt eller lunkent vann.
• Skyll grundig, slik at du fjerner all såpe og
alt rengjøringsmiddel.
MERK
• Bruk ikke oppvaskmiddel til bilvask.
Oppvaskmiddel fjerner voksen fra
billakken.

Z FORSIKTIG
• Unngå høy
asker
er..
høytr
trykk
ykksv
svask
tr
ykk
sv
ask
er
Bruk av høytrykksvaskere kan føre til at
vann kommer inn i bilen og skader
interiøret.

Din bil er utviklet for å kunne motstå normale
ytre påvirkninger.

Polering og voksing

Z FORSIKTIG

Poler bilen regelmessig slik at du får fjernet
materialer som setter seg fast på overflaten.
Beskytt lakken med bilvoks av høy kvalitet
etter polering.

Antennen kan skades ved vask i
automat.

Beskyttelse av blanke utvendige metalldeler

• Tr ekk inn den elektrisk st
styy rrtt e
antennen ved å slå av lydanlegget.
ang
en eller ttak
ak
ant
ennen
• Ta av st
angen
akant
antennen
stang
manuelt.

Blanke utvendige metalldeler skal rengjøres
regelmessig. Vanligvis er det tilstrekkelig å
vaske med vann.

Z FORSIKTIG
• Bruk aldri bil- eller
krompoleringsmiddel, dampstråler
eller etsende rensemiddel for å
e aluminiumdeler
reng
jør
e eller poler
engjør
jøre
polere
aluminiumdeler..
Slike materialer kan ha for stor
slipeeffekt og dermed føre til skade på
dek
or og ffelg
elg
er
dekor
elger
er..
Voks også alle blanke metalldeler når du
vokser bilen.
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Rengjøring av aluminiumsfelger og
hjulkapsler
Ta vare på hjulenes og hjulkapslenes utseende
ved å passe på å vaske bort søle og bremsestøv.

Z FORSIKTIG
Bruk ikke slipende rengjøringsmidler eller
børster for å rengjøre aluminiumsfelger
eller hjulk
apsler
hjulkapsler
apsler..

RUSTBESKYTTELSE

Materialer som skader lakken

Bilen er konstruert for å være motstandsdyktig mot rust. Spesielle materialer og
beskyttelsesmiddel er brukt på de fleste deler
av bilen for å ta vare på bilens utseende,
styrke og pålitelighet.

Følgende materialer kan skade lakkerte
flater:

Overflaterust kan oppstå på spesielle komponenter i motorrommet eller under karosseriet,
men de vil ikke virke inn på disse komponentenes pålitelighet eller funksjon.

• olje og tjære

• kalsiumklorid og andre salter
• midler som brukes for å smelte is
• sevje
• fugleekskrementer
• Industriutslipp.

Rengjør hjulene eller hjulkapslene ofte. Bruk
ikke slipende rengjøringsmidler eller børster
som kan skade overflaten.

Skade på karosseriplate
Hvis det skulle bli nødvendig å foreta
reparasjoner på eller utskifting av
karosserideler, må du forvisse deg om at
verkstedet bruker riktige rustbeskyttelsesmidler slik at beskyttelsen gjenopprettes.
Se “LAKKSKADER” senere i dette kapitlet.

Vask umiddelbart bort skadelige materialer
fra bilen. Hvis materialet ikke lar seg fjerne
med såpe og vann, skal du bruke
rengjøringsmidler som er spesielt beregnet for
slik bruk.

Z FORSIKTIG
• Bruk bare rengjøringsmidler som er
tr
e på lakk
er
er
tryygge å bruk
bruke
lakker
ertte flat
flater
er..
Andre rengjøringsmidler kan føre til
varig skade på lakken.
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Lakkskader

MERK

Få reparert steinsprut, brister eller dype riper
i lakken snarest mulig. Blankt metall ruster
raskt.

Når du vasker motorrommet, kan
drivst
off
ett og olje slippe ut i miljøet
drivstoff
off,, ffett
miljøet..

Du kan bruke lakkutbedringsprodukter for å
reparere små hakk og riper.

Få vasket motoren i et autorisert
Chevrolet-verksted, eller i et annet lokale
med oljeseparator i vaskehallen.

Karosseri- eller lakkeringsverksteder kan
utføre reparasjoner på større områder.
Vedlik
ehold av under
st
ellet
edlikehold
underst
stellet
Materialer som brukes for fjerning av is, snø
og støv på veien kan samle seg på bilens
understell. Hvis ikke disse materialene
fjernes, kan de fremskynde rustdannelse på
bilen.
Skyll jevnlig bort slike materialer fra
understellet ved bruk av rent vann. Vær nøye
med å rengjøre områder der søle, veisalt osv.
kan samle seg. Løsne skitt som eventuelt har
satt seg fast på lukkede steder før du skyller
med vann.
Hvis du ønsker det, kan et autorisert
Chevrolet-verksted gjøre dette for deg.

Deponer brukt motorolje, bremsevæske,
girolje, frostvæske, brukte batterier og
dekk i det lokale avfallsdeponiet, eller
overlat dette til en forhandler eller et
verksted som er pålagt å ta imot avfallet
ved utskifting av slik
e mat
erialer
slike
materialer
erialer..
Kast aldri slike materialer sammen med
husholdningsavfall eller i avløpssystemet.
Feil håndtering av slike potensielt farlige
materialer kan forårsake varig miljøskade.
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GENERELL INFORMASJON
I denne delen av instruksjonsboken finner du
en oversikt over vedlikeholdsarbeidene som
er nødvendige for å sikre at du får glede av
bilen din i mange år.
Du er ansvarlig for riktig bruk og vedlikehold
av bilen i henhold til fremgangsmåtene som
er beskrevet i denne instruksjonsboken. Hvis
ikke anvisningene og vedlikeholdsintervallene
overholdes, kan det føre til at garantien ikke
gjelder.
Riktig vedlikehold og bruk av bilen er ditt
ansvar. Følg veldikeholdsoversikten og de
generelle driftsinstruksene i denne instruksjonsboken.
Det er også ditt ansvar å passe på at arbeidet
registreres og kvitteres som bevis på utført
vedlikehold. Dokumentasjon og kvitteringer
sammen med instruksjonsboken bør følge
med bilen ved et eventuelt videresalg.
Alle kvalifiserte personer eller verksteder kan
utføre vedlikeholdsarbeider og service på bilen
din. Vi anbefaler imidlertid at du får utført
vedlikeholdsarbeidet hos et autorisert
Chevrolet-verksted. Der har man kyndige
medarbeidere, og benytter bare originaldeler.

Ikke-originale deler er ikke kontrollert og
godkjent av vårt selskap. Vi kan ikke
garantere for ikke-originale delers egnethet
eller sikkerhet, og vi kan ikke holdes til ansvar
for skade som måtte oppstå ved bruk av slike.

UGUNSTIGE DRIFTSFORHOLD

Manglende, ufullstendig eller utilstrekkelig
vedlikehold kan resultere i driftsproblemer og
føre til skade på bilen, ulykke og personskade.

• Hyppig småkjøring under 10 km.

Hvis bilen kjøres under andre forhold, kan det
hende at enkelte av punktene i vedlikeholdsprogrammet må utføres oftere.
• Mye tomgangskjøring og/eller kjøring
med lav hastighet og hyppig start og stopp.
• Kjøring på støvete veier.
• Kjøring i kupert terreng eller fjell.

UGUNSTIGE
DRIFTSFORHOLD
Følg intervallene i vedlikeholdsprogrammet.
Se “VEDLIKEHOLDSPROGRAM” i instruksjonsboken.
NORMALE DRIFTSFORHOLD
Normale driftsforhold betyr kjøring ved
typiske, vanlige kjøreforhold. Du kan følge det
vanlige vedlikeholdsprogrammet.

• Kjøring med tilhenger.
• Kjøring i tett bytrafikk på steder der
utetemperaturen ofte kommer opp i 32 °C
eller mer.
• Drosje, politibil eller varetransport.
• Hyppig kjøring ved utetemperatur under
frysepunktet.
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VEDLIKEHOLDSPROGRAM
Vedlikeholdsoversikter
Vedlikeholdsintervall
Årlig / 15 000 km (det som inntreffer først)
Vedlikehold I — Bruk Vedlikehold I for første service eller hvis Vedlikehold II har blitt utført tidligere
Vedlikehold II — Bruk Vedlikehold II hvis forrige service var Vedlikehold I.
I biler med overvåking av oljens levetid: Hvis oljeskiftlampen tennes og det er minst 10 måneder siden siste service, bør også det aktuelle vedlikeholdsarbeidet
utføres.

Nr
Nr..
1

Arbeider

Vedlik
ehold I
edlikehold

Vedlik
ehold II
edlikehold

Motorolje- og filterskift.

S

S

2
3

Kontroller med hensyn til lekkasjer eller skade.
Kontroller motorluftfilteret.

I
I

I
I

4
5

Kontroller dekkene med hensyn til dekktrykk og slitasje.
Kontroller bremsesystemet.

I
I

I
I

6

Kontroller motorkjølevæske- og spylervæskenivåene, og fyll på væske etter behov.

I

I

7

I

I

8

Kontroller opphengs- og styrekomponentene.
Undersøk viskerbladene og funksjonen til de utvendige lysene.

I

I

9

Kontroller drivremmene.

I

I

10

Utfør eventuelle nødvendige tilleggsarbeider - se eget avsnitt.

I

I

11

Undersøk med hensyn til utbedringstiltak.

I

I
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Vedlik
ehold I
edlikehold

Vedlik
ehold II
edlikehold

Nr
Nr..

Arbeider
Vedlikehold 2 - utfør alle arbeider beskrevet i Vedlikehold 1, og i tillegg følgende

12

Skift ut bremsevæsken.

S

13

Kontroller motorens kjølesystem.

I

14

Kontroller komponentene i sikkerhetssystemet.

I

15

Kontroller drivsystem- og drivlinjekomponentene.

I

16

Smør karosserikomponenter.

I

I -Kontroller disse punktene og tilhørende deler. Korriger, rengjør, fyll på, juster eller skift ut etter behov.
R -Skifte ut eller endre

Nr
Nr..
17

Captiva

Beskrivelse
Skifte ut pollenfilter
Skifte ut luftfilter

Hver 15 000 km / årlig

18
19

Skifte tennplugger

Hver 15 000 km / 10 år

20

Skifte ut dieselfilteret

Hver 60 000 km / 2 år

21

Skifte motorkjølevæske

22

Skifte olje til automatgir

23

Skifte ut registerkjedet

Hver 60 000 km / 4 år

Hver 240 000 km / 5 år
Normale driftsforhold: hver 150 000 km
Ugunstige driftsforhold: hver 75 000 km
Hver 240 000 km / 10 år
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Fotnoter
Vedlik
eholdspunkt
edlikeholdspunkt

Merk

1

Skift årlig, eller “Skift motorolje”-lampen lyser.

2

Væsketap i et system i bilen kan være et tegn på en feil. Systemet bør undersøkes og utbedres og væskenivået
kontrolleres. Fyll på væske ved behov.

3&17

Ved jevnlig kjøring i støvete omgivelser må filteret kontrolleres oftere.
Ved jevnlig kjøring i støvete omgivelser kan det være nødvendig å skifte filteret oftere.

5

7
8

Kontroller bremserørene og -slangene visuelt for blokkering, lekkasje, sprekker, gnissing osv. Kontroller
skivebremseklossene for slitasje, og kontroller skivenes overflate. Kontroller trommelbremsbeleggene/-skoene for
slitasje eller sprekker. Kontroller andre bremsedeler inkludert tromler, hjulsylindere, kalipere, parkeringsbrems osv.
Kontroller forhjuls- og bakhjulsopphenget visuelt for skader, løse eller manglende deler og tegn til slitasje. Kontroller
servostyringskomponentene for blokkering, sprekker, gnissing osv.
Kontroller viskerbladene for slitasje, sprekker og skitt. Rengjør frontruten og viskerbladene ved skitt. Skift ut skadde
eller slitte viskerblader.

7-6 VEDLIKEHOLD AV BILEN

Merk

Vedlik
eholdspunkt
edlikeholdspunkt
12

Ved kjøring under ugunstige forhold som kjøring i fjell eller fjellignende terreng eller hyppig kjøring med tilhenger
kan det være nødvendig å skifte bremsevæsken oftere.

13

Kontroller slangene visuelt, og skift dem ut hvis de er sprukket, oppsvulmet eller forringet. Kontroller alle rør, beslag
og klemmer, og skift dem ut med originale deler ved behov. Det anbefales å foreta en trykktest på kjølesystemet og
trykklokket og rengjøre radiatoren og klimaanleggkondensatoren utvendig for å sikre riktig funksjon.

14

Kontroller at beltepåminnelseslampen og sikkerhetsbeltene fungerer riktig. Undersøk med hensyn til løse eller
skadde deler i sikkerhetsbeltesystemet. Hvis du oppdager noe som hindrer trygg funksjon ved
sikkerhetsbeltesystemet, må feilen utbedres. Sørg for å skifte ut frynsete eller slitte sikkerhetsbelter.

16

Smør alle nøkkellåsesylindere, dørhengsler og -låser, panserhengsler og -låser og bagasjeromshengsler og -låser.
Hyppigere smøring kan være nødvendig hvis bilen utsettes for korrosivt miljø. Smøring av silikonfett på
tetningslister og rengjøring med en ren klut bidrar til at de varer lenger, tetter bedre og ikke setter seg fast eller
lager støy.
Skift automatgirolje og -filter hvis bilen hovedsakelig kjøres under én eller flere av følgende omstendigheter:
• I tett bytrafikk på steder der utetemperaturen ofte kommer opp i 32 °C eller mer.

Generelt for
automatgir

• Kupert terreng eller fjell.
• Hyppig kjøring med tilhenger.
• Hvis bilen brukes som drosje, utrykningsbil for politi eller som budbil.
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Vedlik
eholdspunkt
edlikeholdspunkt
Generelt for remmer
Generelt, alle

Merk
Kontroller om remmen er slitt, sprukket eller har åpenbare skader. Skift ut remmen om nødvendig.
Kontroller alle systemene med hensyn til hindringer eller blokkering og med hensyn til skadde eller manglende
deler. Skift ut deler ved behov. Skift ut svært slitte komponenter.

Kontroller dekkene hver gang du skal kjøre, og kontroller dekktrykket med en dekktrykkmåler hver gang du fyller
drivstoff eller minst en gang i måneden.
Hjulinnstillingsvinkler Bytt om plasseringen av hjulene og balanser dem om nødvendig.
Dekktilstand og
dekktrykk

TEKNISKE DATA 8–1
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8–2 TEKNISKE DATA

IDENTIFIKASJONSNUMRE
UNDERSTELLSNUMMER

FABRIK
ASJONSPL
ATE
ABRIKASJONSPL
ASJONSPLA

Bilens understellsnummer (VIN) er preget inn
nær midten av torpedoveggen.

Fabrikasjonsplaten er plassert i motorrommet.

TEKNISKE DATA 8–3

SMØREMIDLER
Punkt
Motorolje (inkludert oljefilter)

Motorkjølevæske

Olje for automatgir

Kapasitet
2.4D

4,7 l

3.0D

5,7 l

2.2 DSL

5,6 l

2.4D

8,5 l

3.0D

10,9 l

2.2 DSL

9,1 l

2.4D / 3.0D

8,465 l

2.2DSL

8,765 l

Oljenivå for manuell girkasse

1,8 l

Bremsevæske

0,67 l

Klassifisering
dexos2
Se “motorolje” i kapittel 6 for mer informasjon.

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoTF02
DOT 4

0,053 l

Clutchvæske

1,1 l

Olje servostyring

DEXRON® VI

Olje fordelingsgirkasse

AWD

0,8 ± 0,1 l

Syntetisk hypoid 75W-90

Olje differensialhus

AWD

0,6 ± 0,05 l

Syntetisk hypoid 75W-90

8–4 TEKNISKE DATA

MOTOROLJE
Motor

Velg oljeviskositet basert på utetemperaturen. Skift ikke til annen viskositet ved
kortvarige temperatursvingninger.

SAE 0W-30, 0W-40

SAE 5W-30, 5W-40

°C
°F

-30
-20

-20
0

-10

0
20

10
40

30

20
60

80

40
100

TEKNISKE DATA 8–5

BILSPESIFIKASJONER
MO
TORD
ATA
MOT
ORDA
Motor

2.
4D
2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

Sylinderantall

4

4

4

4

Slagvolum [cc]

2384

2997

2231

2231

Effekt [kW] ved o/min

123 ved 5600

190 ved 6900

120 ved 3800

135 ved 3800

Maks. dreiemoment [Nm] ved o/min

230 ved 4600

288 ved 5800

350 ved 2000

400 ved 2000

bensin

bensin

Diesel

Diesel

2.
4D
2.4D

3.0D

DSL (163PS)

DSL (184PS)

-

189 (FWD)
188 (AWD)

200

Drivstofftype

TOPPHASTIGHET

Manuelt gir (km/t)
Automatgir (km/t)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

198

184 (FWD)
182 (AWD)

191

8–6 TEKNISKE DATA

DRIVSTOFFORBRUK - CO2-UTSLIPP
2.
4D
2.4D
FWD MT

2.
4D
2.4D
AWD MT

2.
4D
2.4D
AWD A
T
AT

3.0D
AWD A
T
AT

DSL(163PS)
FWD MT

DSL(163PS)
FWD A
T
AT

DSL
AWD MT

DSL
AWD A
T
AT

11,7

12,2

12,8

15,5

8,4

9,8

8,5

Landeveiskjøring [l/100 km]

7,4

7,6

7,4

8,0

5,3

6,2

5,5

10,0
6,4

Blandet kjøring [l/100 km]

8,9

9,3

9,3

10,7

6,4

7,5

6,6

7,7

CO2 [g/km]

210

219

219

252

170

198

174

203

Bykjøring [l/100 km]

EGENVEKT INKLUDERT FØRER (75 KG)

Forhjulsdrift (kg)
Firehjulsdrift (kg)

2.
4D 5-set
er
2.4D
5-seter

2.
4D 77-set
-set
er
2.4D
-seter

3.0D 5-seter

3.0D 77-set
-set
er
-seter

MT

1768~1848

1793~1873

-

AT

-

-

-

MT

1843~1923

1848~1948

-

AT

1868~1948

1893~1973

1890~1970

DSL 5-seter

DSL 77-set
-set
er
-seter

-

1853~1933

1878~1958

-

1878~1958

1903~1983

1915~1995

1928~2008
1953~2033

1978~2058

1953~2033

TEKNISKE DATA 8–7

DIMENSJONER

KAP
ASITETER
APASITETER

Lengde [mm]

4673

Motor

Bredde [mm]

1849

Drivstofftank (l]

Høyde (med takstativ) [mm]
Akselavstand [mm]

1756

Motorolje [l]

Sporvidde (foran) [mm]

1569

Sporvidde (bak) [mm]

1576

Minste svingradius [m]

11,87

2707

2.
4D
2.4D

3.0D

Diesel

65
4,7

5,7

5,6

8–8 TEKNISKE DATA

DEKKTR
YKK
DEKKTRYKK
Dekkdimensjon

a)
Tr ykk (psi/bar
/kP
(psi/bar/kP
/kPa

Hjuldimensjon

Bak

Foran

235/60R17

17x7J

Under 4 personer : 35/2,4/240

Under 4 personer : 35/2,4/240

235/55R18

18x7J

(Eco-trykk : 38/2,6/260)

(Eco-trykk : 38/2,6/260)

235/50R19

19x7J

Over 5 personer, med tilhengerfeste:

Over 5 personer, med tilhengerfeste:

35/2,4/240

41/2,8/280

T155/90R16
(reserve)

16X4T

60/4,2/420

60/4,2/420
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0.
0.11 INNLEDNING
1. KOMME I GANG
Sikkerhetsinformasjon
Les sikkerhetsinformasjonen nedenfor før du
bruker navigasjonssystemet. Sikkerhetsreglene må følges under bruk av systemet for
å unngå personskader og materielle skader.
Trafikkreglene har høyere prioritet enn
instruksjonene fra navigasjonssystemet. Følg
alltid trafikkskilt, fartsgrenser og restriksjoner.

Se ikke på displayet i mer enn ca. ett sekund
om gangen under kjøring, og se bare på det
når du har kontrollert at det er trygt å gjøre
det.

For din egen sikkerhet bør du ikke betjene
systemet under kjøring. Oppmerksomheten
kan avledes fra trafikken, og det kan oppstå
alvorlige ulykker. Parker bilen på et trygt sted
før du betjener systemet.
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Enheten må ikke tas fra hverandre eller
modifiseres. Det kan føre til ulykker, brann
eller elektrisk støt.

Det må ikke helles vann i enheten, og ingen
fremmedlegemer må settes inn i den. Dette
kan føre til røyk, brann eller støt.

Bruk ikke systemet hvis du oppdager
funksjonsfeil som fryst bilde på skjermen eller
manglende lyd. Fortsatt bruk av systemet kan
føre til en ulykke.
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Bilen må ikke parkeres på et sted som ikke
er tillatt for å betjene det.

De forskjellige voluminnstillingene bør velges
slik at akustiske signaler fra utsiden av bilen
alltid kan høres.

Kontroller volumet før du slår på enheten. Hvis
volumet økes når bryteren slås på, høres en
høy lyd som kan skade hørselen din.
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La ikke systemet være på mens motoren er
slått av. Det kan tappe bilbatteriet. Ha alltid
motoren i gang når du bruker systemet.

Bruk ikke makt på skjermen. Det kan føre til
funksjonsfeil i systemet.

Må bare rengjøres med en klut som er fuktet
med litt vann. Det må ikke brukes kjemiske
eller andre rengjøringsmidler for husholdningsbruk, ettersom slike midler kan skade
skjermen.
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Ingen gjenstander må plasseres på
instrumentpanelet. Det virker inn på føleren
som styrer lysstyrken til hovedlyset og
displayet.

Ingen gjenstander må plasseres på
instrumentpanelet eller hattehyllen. Det kan
forstyrre GPS-satellittsignalet og føre til at
systemet fungerer unøyaktig.

Hvis frontruten har et reflekterende
metallbelegg, virker det inn på GPS-mottaket.
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Hvis det oppstår sprekker i LCD-panelet, må
du ikke komme i kontakt med væsken som
kommer fra innsiden av panelet. Det kan føre
til hudinfeksjoner.
• Oppsøk lege umiddelbart hvis væsken
svelges.
• Hvis du får væsken i øynene eller på huden,
skyller du med mye vann og oppsøker lege
omgående.
SD-kort med spesielle former må ikke under
noen omstendigheter settes inn i SDkortåpningen.
Slike kort kan sette seg fast og ødelegge
åpningen. Enheten vil da måtte skiftes ut, og
det er du som må bære kostnadene.
Det kan hende at enheten ikke fungerer som
den skal ved ekstremt lave eller høye
utetemperaturer. Sørg for at enhetens
omgivelser får normaltemperatur igjen for å
sikre riktig funksjon.

Enhetens komponenter
Betjeningspanel

1
2
3
4

NAVI : navigasjon
MENU : hovedmeny
TRIP : kjøreinformasjon

DIM : for skifte mellom dag- og
nattinnstilling for displayet
5 SD-kortspor

6 USB-tilkobling
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2. GRUNNLEGGENDE BETJENING
Ratt

1 Slå på/av
2 Skifte til neste stasjon eller spor
Gå til neste stasjon i valgt frekvensbånd
eller neste musikkspor

3 Endre modus
Du skifter mellom AM-, FM-, CD-, AUX-,
NAVI- og multimediainnstilling hver gang
du trykker på knappen.

4 Justere volumet

Z FORSIKTIG
Bryteren på rattet finnes ikke på alle
utstyrsvarianter av bilen.
• Hvis du trykker gjentatte ganger på
-knappen med kkor
or
MODE- eller SEEK
ortte
SEEK-knappen
es, og
er
an CPU over
opphet
int
aller,, kkan
overopphet
opphetes,
inter
ervvaller
systemet kan slutte å fungere.

Starte systemet
Navigasjonssystemet starter når tenningsbryteren settes på ACC eller ON. Når systemet
starter, viser displayet den sist brukte
modusen
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Systemet slås av når motoren slås av.
Systemet er på i 30 sekunder for å lagre
dataene etter at motoren er slått av.

Betjeningselementer

Hovedmeny

Navigasjonssystemet har disse knappene:

Trykk på MENU-knappen for å vise
skjermbildet med hovedmenyen. Fra dette
skjermbildet kan du gå til alle funksjonene til
navigasjonssystemet. Skjermknapper for
tilgjengelige funksjoner er uthevet, mens
knapper for utilgjengelige funksjoner er
deaktivert.

1 NAVI : navigasjon
Z FORSIKTIG
• Den sist brukte modusen lagres når
mot
or
en slås av
motor
oren
av..
• Hvis du starter systemet innen
30 sekunder etter at nøkkelen ble
tatt ut, trenger ikke systemet noen
oppstartstid.
• Du tilbakestiller systemet ved å
trykke på MENU- og TRIP-knappen
samtidig i 10 sekunder
sekunder.. Slipp
knappene når systemet begynner å
starte på nytt.

2 MENU : hovedmeny
3 TRIP : kjøreinformasjon
4 DIM : endre lysstyrke

1 Navigasjon
2 MP3
3 Film
4 Turinformasjon
5 ATC-informasjon
6 Innstillinger
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MP3

! Neste fil

Film

1 Filinformasjon

@ Høyere mappe

1 Nåværende mappe

2 Spilletid

# Tilfeldig rekkefølge

2 Filliste

3 Spillestatus

3 Høyere mappe

4 Nåværende mappe

4 Listebehandling

5 Filliste
6 Gjenta
7 Listebehandling
8 Stopp
9 Forrige fil
- Spill/pause

Filmliste
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5 Stopp

Tur

ATC

6 Forrige fil

1 Nullstilling av gjennomsnittshastighet

7 Spill/pause

2 Nullstilling av kjøretid

8 Neste fil

3 Nullstilling av gjennomsnittsforbruk

9 Filliste

4 Gjennomsnittshastighet

I tillegg til at informasjon vises ved å trykke
på ATC-knappen i hovedmenyen, vises den
også nederst på skjermen når verdier som er
relevant for klimaanlegget endres, for
eksempel temperatur, luftmengde. Dette
skjermbildet vises i fem sekunder.

- Gjenta

5 Kjøretid

! Full skjerm på/av

6 Gjennomsnittsforbruk

@ Spillestatus

7 Rekkevidde med gjenværende drivstoff
8 Vis kompass
9 Tilbake til hovedmenyen

Filmavspilling
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Z FORSIKTIG
• Se avsnittet om klimakontroll for
opplysning
er om det
aljer
T Copplysninger
detaljer
aljertt A
AT
informasjon.

Innstillinger

1 Kalibrering av skjermberøring
2 Systeminformasjon
3 Systemoppgradering
4 Navigasjonsoppgradering
5 Tilpasninger
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Systemoppsett

Skjermbilde

Volum

Hvis du trykker på DIM-knappen, dempes
lysstyrken til 70 %.

1. MP3, film, FM/AM, CD-spiller
Du kan justere volumet ve då dreie på
lydanleggets volumknapp eller trykke på
bryteren på rattet.
Hvis du trykker på volumknappen, blir lyden
slått av. Trykk en gang til for å slå på lyden
igjen.
Trykk på volumknappen i tre sekunder for
å slå av lyden. ATC-informasjon vises på
displayet når lyden er slått av.
2. Navigasjon
Volumet til taileveiledningen kan bare
endres i navigasjonsmodus. Du kan også
velge å slå av taleveiledning.
Du kan ikke øke eller redusere volumet til
navigasjonsinformasjonen i forhold til
andre lydkilder.

Lysstyrken kan justeres med tre trinn.
(På -> 50 % ->70 % -> På)
Trykk på DIM-knappen i tre sekunder for å slå
av displayet. GPS-posisjoneringsfunksjonene
fortsetter å virke når displayet er slått av.
Displayet slås på igjen når en knapp trykkes.

Z FORSIKTIG
• Displaylysstyrken justeres automatisk i samsvar med lyset ute.
Ingen gjenstander må plasseres på
instrumentpanelet.
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Innstillinger

Touch (Ber
øring
(Berøring
øring))

Systeminformasjon

Touch (Berøring): kalibrer berøringsskjermen.

Du kan kalibrere berøringsskjermen hvis den
ikke reagerer nøyaktig på din berøring.

Vise systemets nåværende versjon.

System Information (Systeminformasjon):
viser informasjon om programvaren til
navigasjonssystemet.
Systemoppgradering
Navigasjonsoppgradering
User Preference (Tilpasning): tilpass systemet
slik at det passer dine behov.

Trykk på midten av målet med en blyant. Når
molet beveger seg til et annet sted, trykker
du på det nye målet. Gjenta hver gang for å
fullføre kalibreringen.

H/W: maskinvare
S/W: programvare
O/S: operativsystem
GPS: GPS-fastvare
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Systemoppgradering
Sett et oppdaterbart SD-kort i SDkortåpningen. (Kontakt en autorisert GMforhandler for oppdaterbart SD-kort)
Trykk på MENU-knappen,
Innstillinger-knappen.

og

berør

Trykk på knappen for systemoppgradering
(System Upgrade).

Trykk på UPGRADE-knappen (Oppgrader) for
å oppgradere systemet. Hvis du ikke trenger
å oppgradere et bestemt system, trykker du
for å fjerne avkryssingen slik at dette
deaktiveres.
FORSIKTIG
• Ikke ta ut SD-kortet/USB, slå av
motoren, eller betjen systemet under
oppgradering. Dette for å unngå
feilfunksjon.
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Navigasjonsoppgradering
Sett et oppdaterbart SD-kort i SDkortåpningen. (Kontakt en autorisert GMforhandler for kjøp av et oppdaterbart SD-kort
for navigasjonssystem)
Trykk på MENU-knappen,
Innstillinger-knappen

og

berør

Trykk på knappen for navigasjonsoppgradering
(Navigation Upgrade).

Trykk på UPGRADE-knappen (Oppgrader) for
å oppgradere navigasjonen.
FORSIKTIG
• Avhengig av filstørrelsen tar
oppdat
ering
en opptil 25 minutt
er
oppdatering
eringen
minutter
er..
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Tilpasninger
Navigasjonssystemet kan tilpasses slik at det
er lettere å bruke. Du kan justere visningsenhet, språk og tidssone.
Bekreft valget ved å trykke på Save-knappen
(Lagre).

MERK
Når gallon er valgt som volumenhet,
endres avstandsenheten i turinformasjonen automatisk til miles.
Språk

Visningsenhet
Med denne funksjonen kan du endre
måleenheten som brukes i systemet.
Avstand : Miles eller kilometer
Temperatur : celsius eller fahrenheit
Volum : Liter eller gallon

Velg ønsket språk. Dette systemet støtter
11 språk for teksten som vises i hovedmenyen.
Navigasjonsmenyen støtter 11 språk for
teksten som vises og talekommandoene.

Tidssone
-knappen for å stille inn
Bruk
gjeldende tidssone. Kryss av for reduksjon ved
dagslys hvis denne gjelder for din tidssone.
(Reduksjon ved dagslys justeres ikke
automatisk.)
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• Tidssoneliste som du kan velge.

Tidssone

Visning

Romance Standard Time

(GMT +01:00) Brussel

GMT-standardtid

(GMT +00:00) London

Western Europe Standard Time
(Vesteuropeisk standardtid)
Central European Standard Time
(Sentraleuropeisk standardtid)

(GMT +01:00) Amsterdam
(GMT +01:00) Sarajevo

Central Europe Standard Time
(Sentraleuropeisk standardtid)

(GMT +01:00) Beograd

GTB Standard Time (GTB-standardtid)

(GMT+02:00) Bucureti
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0.2 SYSTEMFUNKSJON
1. MUL
TIMEDIA
MULTIMEDIA

• En fast bithastighet på 96, 128, 192 kbps
med samplingsfrekvens på 44,1 kHz
anbefales for stabil lydkvalitet ved
avspilling.

MP3
Spillbar MP3-filstandard

Komprimeringstype

MPEG-1 Audio Layer III

Samplingsfrekvens

8, 11.025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)

Bithastighet
Maks. mappenivå
Maks. tegn for mappe-/filnavn
Tegnsett for mappe-/filnavn

8~320 (kbps)
8

Z FORSIKTIG

64 bytes

• Hver fil som ikke er en MP3-fil, regnes
også som en fil.

A til Z, 0 til 9, _ (understrek)

Maks. antall mapper

256

Maks. antall filer

512

ID3-tag

• Hvis bithastigheten overstiger 192 kbps, kan
det oppstå lydhopp ved MP3-avspilling.
Bruk 192 kbps eller lavere bithastighet for
MP3.

Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4
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Bruke MP3-spilleren
Trykk på MENU-knappen, og berør MP3knappen.
Trykk på MODE-knappen på rattet helt til MP3
player (MP3-spiller) vises.
Modusen endres når du trykker på bryteren
på rattet.

1 File information (Filinformasjon): Viser
filen som spilles for øyeblikket.

musikkfil.

2 Spilletid

- Spill/pause.

3 Spillestatus

! Nest file (Neste fil): Velger neste

4 Current Folder (Nåværende mappe): Viser
nivået til filen som spilles for øyeblikket.

5 Filliste
AM o FM o CD o AUX o NAVI o
Multimedia o tilbake til AM

9 Previous file (Forrige fil): Velger forrige

6 Repeat (Gjenta): Filen som spilles for
øyeblikket, gjentas.

7 List Control (Listebehandling): Flytte
mellom sider.

8 Stopp

musikkfil.

@ Higher Folder (Høyere mappe): Viser
mappenivået som er ett trinn høyere.

# Random Order (Tilfeldig rekkefølge):
Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge.
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Film

Z FORSIKTIG

Støttede filformater

Lyd

MP3, WMA, OGG, WAV (bithastiget 128~192kbps)

Video

MPEG1/2/4, DivX3,0/4,0/5,0, XviD, WMV7,0/8,0/9,0

DTS

Støttes ikke

Maks. oppløsning

800 x 480

• Du er ikke garantert perfekt
avspilling av filmer med oppløsning
over 800 x 480.
• Når en film spilles, blir andre
operasjoner langsommere.
• Med SD-kort/USB med blandet
modus (kombinasjon av lyd, film og
data) gjenkjennes bare lyd- eller
filmfiler og spilles avhengig av valgt
modus.
• For førerens sikkerhet kan filmer bare
spilles når bilen står stille.
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Bruke filmspilleren

1 Nåværende mappe

5 Stopp

Trykk på MENU-knappen, og berør Movieknappen.

2 Filliste

6 Forrige fil

3 Høyere mappe

7 Spill/pause

4 Listebehandling

8 Neste fil
9 Filliste
- Gjenta
! Full skjerm på/av
@ Spillestatus
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SD-kort/USB
• Koble til USB-enheten etter at motoren er
slått på.
• Velg byte/sektor under 64 Kbyte hvis du
formaterer USB-enheten.
• Støtter FAT 12/16/32-format på USB-enhet.
NTFS-filsystem støttes ikke.
• Det kan noen ganger høres en uvanlig lyd
(støy) når du tar ut USB-enheten.
• Hvis USB-enheten tas ut under spilling,
kan det oppstå funksjonsfeil i enheten.
• Klargjøringen for spilling tar litt tid
avhengig av USB-enheten eller filformatet.
• Noen ganger kan ikke systemet
gjenkjenne en USB-hub. Koble til USBenheten direkte.
• HFF-type/CF-minne støttes ikke.
• DRM-filformat (Digital Rights Management) fungerer ikke.

Z FORSIKTIG
SD-kort med spesielle former må ikke
under noen omstendigheter settes inn
i SD-kortåpningen.
Slike kort kan sette seg fast og ødelegge
åpningen. Enheten vil da måtte skiftes
ut, og det er du som må bære kostnadene.

2. INFORMASJON
Tur
Trip Information (Turinformasjon) viser
kjørerelatert informasjon grafisk.
Trykk på TRIP-direkteknappen, eller trykk på
MENU-knappen og berør Trip-knappen.
Trykk på

-knappen for å avslutte.
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1 Nullstilling av gjennomsnittshastighet
2 Nullstilling av kjøretid
3 Nullstilling av gjennomsnittsforbruk
4 Gjennomsnittshastighet
5 Kjøretid
6 Gjennomsnittsforbruk
7 Rekkevidde med gjenværende drivstoff
Viser beregnet strekning du kan kjøre med
drivstoffet som er igjen i tanken.
Avstanden beregnes på bakgrunn av
gjennomsnittlig drivstofforbruk de siste
kilometerne og vil dermed variere
avhengig av hastigheten, trafikken osv.

8 Display Compass (Vis kompass): Bilens
retning

9 Tilbake til hovedmenyen
* velg å nullstille når du starter en tur eller
rute du ønsker å registrere.

ATC
ATC-informasjon viser klimaanleggstatusen.
Trykk på MENU-knappen, og berør ATCknappen.
ATC-informasjon vises også hvis du trykker på
volumknappen til lydanlegget i tre sekunder.
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1 Stille inn temperaturen

Ryggekamera

2 Utetemperatur

Når du forsøker å parkere bilen, vises en
veiledning på displayet (veiledningen vises når
du legger inn revers).

3 Vindretning
4 Klimaanleggstatus (på/av)
5 AUTO-status (på/av)
6 Vindstyrke

FORSIKTIG
• Denne funksjonen støttes ikke i alle
utst
yr
sv
ariant
er
utstyr
yrsv
svariant
arianter
er..
• Selv om bilen har ryggekamera må du
være forsiktig når du rygger og være
oppmerksom på eventuelle uventede
sikt i alle
situasjoner
situasjoner.. Hold over
oversikt
er
retning
er mens du park
erer
er..
etninger
parker
er
• Veiledning
en optimer
ar med
es i samsv
eiledningen
optimeres
samsvar
bredden på bilen. Det kan hende at
merkingen av parkeringsplassen ikke
stemmer overens med veiledningen.
• Senk volumet (MP3, navigasjon) slik
at du kan hører parkeringsvarslingen.
• Hvis du trekker ut SD-kortet/USBenheten mens ryggekameraet er i
bruk, kan utstyret skades.
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1. VELKOMMEN TIL
A-NA
VISY
STEMET
-NAVIVI-SY
SYSTEMET
Takk for at du valgte Advanced Navigation
System (“A-Navi System”) for navigasjon
i Europa. Denne bruksanvisningen inneholder en detaljert beskrivelse av navigasjonsprogramvaren. Det er lett å lære å bruke
programmet, og vi anbefaler at du leser denne
bruksanvisningen slik at du forstår
skjermbildene og betjeningen av
A-Navi-systemet.
1.
1.11 SIKKERHETSREGLER
i Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at du
betjener A-Navi-systemet før kjøreturen
starter. Du må ikke betjene A-Navisystemet under kjøring, ettersom det kan
føre til kollisjoner eller skader. Be om
nødvendig en passasjer om å betjene
systemet under kjøring.
i

i

Følg alltid lokale trafikkbestemmelser, og
ta hensyn til kjøreforholdene. Disse har
høyere prioritet enn anvisningene som gis
av A-Navi-systemet.
Selv om A-Navi-systemet er utviklet med
tanke på maksimal sikkerhet, fritar ikke
bruken av systemet føreren for ansvaret
for riktig og forsiktig atferd i trafikken.

1.2 INNF
ØRING I A
-NA
VISY
STEMET
INNFØRING
A-NA
-NAVIVI-SY
SYSTEMET
✓ Raskt og enkelt å lære — du kan lære
hvordan du betjener det på tre minutter.
✓ Intelligent flerkartsstyring —- A-Navisystemet krever ikke at du bytter kart når
du navigerer mellom kartdeler eller land.
Du kan flytte kartskjermbildet i alle
retninger og se informasjon om
spesialdestinasjoner på kartet.
✓ Rask visualisert posisjonering —- du kan
raskt lokalisere nåværende plassering og
få informasjon om neste avkjøring.
✓ Enkel kartrulling —- Under kjøring ruller
kartet opp og ned på skjermen for å gjøre
det lettere for deg å få en oversikt over
plasseringen (eller posisjonen) din.
✓ Zoom inn/ut —- Kartskalaen justeres
etter kjørehastigheten. Slik kan du se
kartet optimalt.

✓ Bryter for dag-/nattmodus —bakgrunnsbelysningen til kartet og fargen
på posisjonsindikatoren kan endres
manuelt. Slik blir det lettere å lese kartet
om natten.
er —- maksimalt to veipunkter
✓ To veipunkt
veipunkter
er mulig, og de leder deg til destinasjonen
ett for ett.
✓ 23 kategorier for spesialdestinasjoner —
- Med A-Navi-systemet er det enkelt å
søke etter restauranter, flyplasser,
bensinstasjoner osv.
✓ Rimelig ruteplanlegging — tar alle
trafikkbestemmelser med i betraktningen
ved planleggingen av en rute, for
eksempel enveiskjøring, forbud mot å
svinge osv. Brukeren kan i tillegg endre
rutealternativer basert på preferanser eller
kjøreforhold.
✓ Informasjon om avkjøringer —- med
detaljert informasjon om alle avkjøringer
langs en foreslått rute kan du se alle
avkjøringene langs hele kjøreturen.
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2 . KOMME I GANG
✓ Skjematisk kart over kryssende
veier —- Oversiktlig illustrasjon av alle
kryssende veier garanterer at du ser dem
på forhånd og holder deg til riktig rute til
destinasjonen.

er
att —- Du kan endre
e -/høyr
-/høyrer
eratt
✓ Venstr
enstre
oppsettet for venstre/høyre mellom kartet
og navigasjonsinformasjonskolonnen i
samsvar med gjeldende lokale
bestemmelser og kunden.

✓ Informasjon om GPS-satellitter —- Du
kan se statusen til og antallet signaler som
mottas fra GPS-satellitter.

✓ Visning av kjørehastighet på/av —- Vise
eller skjule gjeldende kjørehastighet.

✓ Informasjonslogg ——-A-Navi-systemet
loggfører turinformasjonen. Denne
informasjonen kan avspilles eller brukes
om igjen for senere turer.
✓ Flere spesialdestinasjoner på samme
sted —- Se to eller flere spesialdestinasjoner på samme sted eller like i
nærheten av hverandre.
✓ Navigering i tunneler og parkeringshus
under bakkenivå —- Med gyroskopfri
treghetsnavigasjon kjører du aldri feil selv
om du ikke har noe GPS-signal.
engnavig
asjon —- Når du kjører i
✓ Terr
errengnavig
engnavigasjon
terreng, lagrer systemet automatisk den
nåværende posisjonen og den tilbakelagte
ruten på et kart.

or mot
or
vei —- Viser avstanden
✓ Veiviser ffor
motor
orvei
fra din nåværende plassering til neste
avkjøring.
✓ Støtter flere språk —- Støtter 11 stemmer
og språk.
✓ Hastighetsadvarsel—- Hastighetsadvarselen er basert på gjeldende fartsgrenser
på forskjellige typer veier. Systemet
alarmerer i form av en talemelding når du
nærmer deg veien med fartsgrensen. Du
kan også stille inn en hastighetstoleranse
fra 0 til 20 %.

A-Navi-systemet er et godt valg for navigasjon
i biler. Det er lett å bruke ved å trykke på
skjermen eller dra kartet med fingrene.
2.
2.11 HURTIGREFERANSE
Dette kapitlet gir en kort innføring i bruken
av A-Navi-systemet. Før vi går nærmere inn
på alle funksjonene dette programmet byr på,
bør du kontrollere følgende:
• At A-Navi-systemet søker etter
posisjonsinformasjon fra minst tre
satellitter og at din posisjon er fastsatt
når programmet startes.

Første gang du bruker GPS-mottakeren, kan
det ta 2-3 minutter å sikre satellittinformasjonen og orientere til nøyaktig
posisjon. Din posisjon lagres i minnet. Når
GPS-mottakeren brukes senere, vil det bare
ta 1-3 minutter å fastslå posisjonen. Når
posisjonen er fastslått av GPS-mottakeren,
starter systemet navi-gasjonen umiddelbart
uten andre operasjoner når du starter
programmet.
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2.2 KOMME I GANG
, Chevrolets “Velkommen”-skjermbilde vises
når et A-Navi-system startes første gang.
Skjermen skifter automatisk til “Advarsel”skjermbildet etter ca. 15 sekunder.

Bilde 2.1 Velkomstskjermbilde

, Les advarselen for A-Navi-systemet nøye,
og klikk

, Symboler og detaljinformasjon om kart for

(Godta) for å komme til skjermbildet
“Free Navi Map” (“Kart for fri navigasjon”).

I kartvisningen for fri navigasjon kan du la
systemet kjøre uten inngrep, og det følger din
kjørerute.

Bilde 2.2 Systemadvarsel

Bilde 2.3 Kart for fri navigasjon

fri navigasjon, se kapittel 2.3.
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, Hvis du ønsker tilgang til flere funksjoner,
trykker du på hovedmenyen til kart for fri
navigasjon. Systemet viser deretter
menyskjermbildet til kart for fri navigasjon.

I menyen for fri navigasjon kan du komme til
viktige funksjoner i A-Navi-systemet:
i

Trykk på “Go to” (“Gå til”) for å angi en
destinasjon (S). (Se kapittel 3 for mer
informasjon.)

i

Trykk på “Map Options” (“Kartalternativer”)
for å endre kartparametere. (Se kapittel 5.1
for mer informasjon.)

i

Trykk på “Settings” (“Innstillinger”) for å
endre alle innstillingsparameterne. (Se
kapittel 6 for mer informasjon.)

i

Trykk på hurtigtasten “

”. Systemet

går tilbake til navigasjonskartet.
Første gang du bruker et A-Navi-system kan det
hende du ønsker å endre systemspråket. Se
kapittel 6.8 for mer informasjon.

Bilde 2.4 Meny for fri navigasjon

2.3 KAR
TF
OR R
UTENA
VIG
ASJON OG
KART
FOR
RUTENA
UTENAVIG
VIGASJON
FRI NA
VIG
ASJON
NAVIG
VIGASJON
Skjermbildet med kart for rutenavigasjon/fri
navigasjon er det skjermbildet til A-Navisystemet som brukes oftest. Skjermbildet
med kart for fri navigasjon vises når du starter
A-Navi-systemet fra begynnelsen av en rute,
mens skjermbildet med kart for rutenavigasjon
vises når du fortsetter navigasjon når du
starter systemet på nytt. Se kapittel 4.3 for
informasjon om forskjellene mellom
rutenavigasjon og fri navigasjon.
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Bilde 2.5 Kart for rutenavigasjon
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Bilde 2.6 Kart for fri navigasjon
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1. Bilsymbol —- Angir gjeldende posisjon og
kjøreretning.

A —- Beregner tid til ankomst på
10. E T
TA
destinasjonen.

19. Kjørehastighet —- Gjeldende kjørehastighet.

2. Avkjøringssymbol —- Pilen viser hvilken
vei du bør ta i den kommende avkjøringen.

11. Hastighetsvarling —- Viser fotoboksvarsling og fartsgrense

3. Gjeldende vei —- Feltet er tomt hvis veien
ikke har noe navn.

12. GPS-st
GPS-status
atus —- Trykk for å vise GPS-status.
Grått betyr at GPS-signalet er svakt eller
at GPS ikke er fastsatt, mens grønt betyr
at GPS-signalet er fastsatt.

20.Lengdegrad/breddegrad
Lengdegrad/breddegrad —- Viser
lengdegraden og breddegraden til
gjeldende kartsentrum.

4. Neste vei —- Navnet på den neste veien.
5. Avkjøringsskjema—- Viser hvordan
veistrukturen er ved neste avkjøring. Når
dette ikonet berøres, får du informasjon
om neste avkjøring, for eksempel “Ta av
til venstre etter ca. 900 meter”.
6. Avstand til neste avkjøring —- Viser
avstanden til neste avkjøring virtuelt.
7. Fremdriftslinje for avstand
8. Gjeldende hastighet —- Viser gjeldende
kjørehastighet.
9. Strekning som gjenstår —- Strekningen
som gjenstår mellom start og destinasjon
eller neste veipunkt.

13. Volum —- Trykk for å justere volumet til
taleveiledningen.
14. Kompass —- Angir nord på kartet.
15. Avstandsskala —- Angir kartskalaen.
16. Zoom inn-knapp —- Trykk for å zoome inn
kartet.
-knapp —- Trykk for å zoome ut
17. Zoom ut
ut-knapp
kartet.
18. Hovedmeny—- Trykk for å åpne menyen
for rutenavigasjon (se kapittel 5 for mer
informasjon).

21. Gjeldende tid
22.Hovedmeny—Hovedmeny—- Trykk for å åpne menyen
for fri navigasjon (se kapittel 5 for mer
informasjon).
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2.4 TAST
ATURER
TASTA
A-Navi-systemet har alfabetisk tastatur med
latinsk alfabet, tall, skilletegn og spesialtegn/
symboler for 30 språk.
Tastatur av typen ABC inneholder bare
bokstaver.
: Trykk for å vise tall og skilletegn.

: Trykk for å skifte til spesialtegn for andre

: Trykk for å gå tilbake til ABC-tastatur.

land.

: Mellomromstast.
: Trykk for å slette den siste bokstaven
du tastet inn.

: Trykk for å vise tyske spesialtegn.

Bilde 2.7 Alfabetisk tastatur

Bilde 2.8 Talltastatur
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: Trykk for å komme til forrige
skjermbilde.
: Trykk for å se plasseringen av den
markerte oppføringen på kartet.
: Bekreft inntastingen eller valget.

Bilde 2.9 Tastatur med spesialtegn

3. VELGE EN DESTINASJON –
KJØR TIL?
For å kunne navigere med A-Navi-systemet
eller planlegge en rute, må du først angi en
destinasjon og deretter beregne en rute.
I kartet for fri navigasjon (bilde 3.1) trykker
du på “ Main Menu ” (Hovedmeny) for å
komme til “Free Navi Meny” (Meny for fri
navigasjon) (bilde 3.2). Deretter trykker du på
“ Go to” (Gå til) for å komme til “Search
Menu” (Søkemeny) (bilde 3.3).

Bilde 3.1 Kart for fri navigasjon

Bilde 3.2 Meny for fri navigasjon
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I søkemenyen kan du angi adresse, by,
spesialdestinasjon og andre steder du kan velge
som startpunkt eller destinasjon, på seks
forskjellige måter. I dette kapitlet beskrives
betjeningen trinn for trinn.

3.
UK A
V
3.11 SØKE DESTINASJON VED BR
BRUK
AV
ADRESSE
Eksempel: Senkenberganlage nr. 25, Frankfurt,
Tyskland
1. Trykk på “Address Search” (Adressesøk) i
søkemenyskjermbildet.

2. Velg et land i Europa.

,

I skjermbildet for landssøk er
standardinnstillingen landet som sist ble søkt
“Tyskland”. Du kan trykke på

eller

se landslisten og velge blant 41 land i Europa.

,

Trykk på “ Country ” (Land) i
søkemenyskjermbildet (bilde 3.4) for å
komme til skjermbildet for valg av land
(bilde 3.5).

Bilde 3.3 Søkemeny

Bilde 3.4 Adressesøk

for å

Bilde 3.5 Valg av land
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3. For å kunne spesifisere destinasjonen,
angir du først navnet på byen og velger
ønsket by.

, Du kan skrive inn navnet på byen, eller du
kan skrive den første bokstaven i navnet og
få opp en liste med alle byer som begynner
på samme bokstav.

4. Oppgi veinavnet, og velg ønsket vei.

, Trykk i feltet for inntasting av vei i
Search ”
skjermbildet
“ Address
(Adressesøk), og gå til skjermbildet for
veisøk.

, Oppgi veivnavnet eller den første
bokstaven med tastaturet i skjermbildet
for valg av vei.

, Når du har valgt vei, trykker du på “OK”
og går tilbake til skjermbildet “Address
Search” (Adressesøk).

, Trykk på ønsket navn og deretter “OK” for
å bekrefte valget. Du kommer tilbake til
skjermbildet “Address Search” (Adressesøk)
(bilde 3.7)

Bilde 3.6 Søk etter by

Bilde 3.7 Adressesøk

Bilde 3.8 Veisøk
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5. Oppgi gatenummeret.

, Oppgi gatenummeret med tastaturet, og

, Når veien er oppgitt, trykker du på feltet
“klikk her, og søk gatenummer” for å komme
til skjermbildet for gatenummersøk.

trykk “OK” for å gå tilbake til skjermbildet
“Address Search” (Adressesøk).
Gatenummeret du har oppgitt, finnes ikke.
Det første resultatet vil bli betraktet som
standardposisjonen.

6. Trykk på “On map” (På kartet) for å
kontrollere plasseringen til den oppgitte
adressen, eller trykk “OK” direkte og gå
til “Route Plan” (Ruteplan).

, Nå kan du trykke på “On Map” (På kartet)
for å kontrollere plasseringen av den oppgitte
adressen på kartet.
, Trykk deretter “OK”, og du kommer til
ruteplanskjermbildet der du kan starte
navigasjonen.

Bilde 3.9 Oppgi gatenummer.

Bilde 3.10 Oppgi gatenummer.

Bilde 3.11 Kontrollere plassering på kartet
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, I ruteplanskjermbildet kan du trykke på

Alternativ vei lokaliseres med veikryss.

“Start” for å starte navigasjon eller starte en
simulering ved å trykke på “Simulate”
(Simuler).

Alternativer: Når du har angitt veien, velger
du veikrysset direkte.

Se kapittel 4 for mer informasjon om
“Ruteplan”.

Bilde 3.12 Ruteplan

, Trykk i feltet for inntasting av veikryss i
skjermbildet “Address Search” (Adressesøk),
og gå til skjermbildet for veikryss. Du får opp
en liste med alle tilgjengelige veikryss langs
“Senkenberganlage”. Velg ønsket veikryss, og
trykk på “On Map” (På kartet) for å se den
virtuelle plasseringen av veien.

Bilde 3.13 Søk etter veikryss

, Du kan også søke etter veikryss ved å
oppgi navnet, eller ved å oppgi den første
bokstaven og du får automatisk frem en liste
med alle veier som stemmer med
søkekriteriet. Marker navnet til ønsket vei, og
trykk “OK” for å gå tilbake til skjermbildet
“ Address Search ” (Address Search)
(bilde 3.14).

Bilde 3.14 Adressesøk
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3.2 SØKE EN DESTINASJON VED BRUK
AV SPESIALDESTINASJON
En spesialdestinasjon (POI) er et sted brukeren
anser som nyttig og interessant. POIplasseringer er markert på kartet med
spesielle symboler.

Du kan søke etter spesialdestinasjoner på tre
måter: Søk etter spesialdestinasjon nær
nåværende posisjon, søk etter spesialdestinasjon i en by og søk etter spesialdestinasjon ved bruk av telefonnummer.

Eksempel: Terminal 1, Frankfurt
1. Trykk på “POI in Cit
Cityy ” (Spesialdestinasjon
i by) i skjermbildet “POI Menu” (Meny for
spesialdestinasjoner).

, Du kommer til skjermbildet “Country

A-Navi-systemet har 23 kategorier for
spesialdestinasjoner som overnattingssteder,
bensinstasjoner, restauranter, severdigheter
osv. Spesialdestinasjoner av samme kategori
har samme ikon. Hvis du lagrer din egen
spesialdestinasjon, favoritt eller adresse, kan
du velge ditt eget ikon.

Bilde 3.15 Søkemeny

3.2.
e etter spesialdestinasjon i en by
3.2.11 Søk
Søke

Search” (Landssøk) (bilde 3.18).

, I skjermbildet for landssøk er standardinnstillingen landet som sist ble søkt
“Tyskland”. Du kan trykke på

eller

for

å se landslisten og velge blant 41 land i
Europa.

Bilde 3.16 Meny for spesialdestinasjoner

Bilde 3.17 Oppgi landet
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2. Oppgi byen, og velg en by blant resultatene
som kommer opp.

, Du kan skrive hele bynavnet eller bare den
første bokstaven i navnet ved bruk av
tastaturet, og du får automatisk opp alle treff.

3. Velg kategori for spesialdestinasjonen.

, Når du har bekreftet kategori for
spesialdestinasjon, trykker du på “Next”
(Neste) og kommer til skjermbildet for søk
på spesialdestinasjon.

, Trykk på “OK”, og gå til skjermbildet “POI
Category Selection” (Velge kategori for
spesialdestinasjon).
Hvis du vil bytte til en annen by, trykker du på

, I skjermbildet for søk etter spesialdestinasjon får du automatisk en oversikt over
spesialdestinasjoner i nærheten av byen som
er standardinnstillingen. Du kan velge den
ønskede spesialdestinasjonen eller skrive inn
navnet ved bruk av tastaturet.

, Når spesialdestinasjonen er angitt, kan du

for å gå tilbake til skjermbildet “City

trykke på “On Map” (På kartet) for å se
plasseringen av spesialdestinasjonen.

Search” (Bysøk).

Bilde 3.18 Oppgi byen

4. Velg en spesialdestinasjon blant
resultatene, eller angi navnet til ønsket
spesialdestinasjon.

Bilde 3.19 Velge kategori for spesialdestinasjon

Bilde 3.20 Søke etter spesialdestinasjon i en by
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5. Kontroller plasseringen av spesialdestinasjonen.

, Trykk på

for å gå tilbake til

skjermbildet “POI in City” (Spesialdestinasjon
i by).

6. Trykk på “OK” for å bekrefte valget av
spesialdestinasjon og komme til ruteplanskjermbildet.

, Når du har fullført søket etter spesialdestinasjoner, trykker du på “OK”, og du kommer
automatisk til ruteplanskjermbildet (bilde 3.22).
Spesialdestinasjonen vises i destinasjonslisten.

3.2.2 Søke etter spesialdestinasjon nær
nåværende plassering
“POI near Current Position (Spesialdestinasjon
nær nåværende plassering) viser 100 spesialdestinasjoner ved din nåværende plassering, fra
steder like i nærheten til steder litt lengre unna.
Merk: Når GPS-posisjon foreligger, er “nåværende plassering” stedet der bilen befinner seg. Når
GPS-posisjon ikke foreligger, er “nåværende
plassering” den siste GPS-posisjonen.
1. Velg spesialdestinasjon nær nåværende
plassering.

, Velg “POI near Current Position” (Spesialdestinasjon nær nåværende plassering) i menyen
for spesialdestinasjoner, og gå til skjermbildet
“POI Category Selection” (Velge kategori for
spesialdestinasjon).

Bilde 3.21 Spesialdestinasjon i by på kartet

Bilde 3.22 Ruteplanskjermbilde

Bilde 3.23 Meny for spesialdestinasjoner
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2. Velg en kategori for spesialdestinasjonen.

, Du kan se flere kategorier ved å trykke
på
eller
. Bekreft valget, og trykk
“Next” (Neste) for å komme til listen med
nærmeste spesialdestinasjoner. Hvis du ikke
er sikker på kategorien, kan du velge “All POI”
(Alle spesialdestinasjoner), og du får frem en
oversikt over spesialdestinasjoner i alle
kategorier nær din nåværende plassering.

3. Velg en spesialdestinasjon blant resultatene som vises, og trykk på “OK” for å gå til
ruteplanskjermbildet.
I skjermbildet “Nearest POI List” (Liste
med de nærmeste spesialdestinasjoner)
kan du:
a. Velge en spesialdestinasjon (se
bilde 3.25).
b. Skrive inn navnet til spesialdestinasjonen eller bare den første bokstaven i
navnet ved bruk av tastaturet (se
bilde 3.26).
c. Kontrollere spesialdestinasjonens
plassering på kartet (se bilde 3.27).

Bilde 3.24 Valg av kategori for spesialdestinasjon

Bilde 3.25 Liste med de nærmeste spesialdestinasjoner

Bilde 3.26 Angi navn på
spesialdestinasjon

Bilde 3.27 Nærmeste spesialdestinasjon på kartet
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3.2.3 Søke etter spesialdestinasjon ved
bruk av telefonnummer
1. Trykk på “POI Search by Phone” (Søk
spesialdestinasjon ved bruk av
telefonnummer) i skjermbildet “POI
Menu” (Meny for spesialdestinasjoner).

2. Velg et land.

3. Angi navnet på byen, og velg ønsket by.

,

, Du kan skrive inn hele navnet, eller du kan

I skjermbildet for landssøk er
standardinnstillingen landet som sist ble søkt
“Tyskland”. Du kan trykke på

eller

for å

se landslisten og velge blant 41 land i Europa.

, Du kommer til skjermbildet for bysøk

skrive første bokstaven og få opp en liste
med alle treff.

, Velg ønsket by, og trykk på “OK” for å
komme til skjermbildet for søk ved bruk av
telefonnummer.

(bilde 3.29).

Bilde 3.28 Skjermbilde med meny for
spesialdestinasjoner

Bilde 3.29 Skjermbilde med meny for
spesialdestinasjoner

Bilde 3.30 Skjermbilde for bysøk
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4. Angi telefonnummeret, og velg en
spesialdestinasjon blant resultatene som
vises.

, Bykoden og spesialdestinasjoner nær
sentrum av byen som er innstilt som standard,
vises automatisk.

,

Skriv inn telefonnummeret med
tastaturet, og trykk på “OK” for å komme til
ruteplanskjermbildet.

Bilde 3.31 Angir telefonnummer til
spesialdestinasjon

3.3 VELGE EN DESTINASJON BLANT
NYLIGE DESTINASJONER
A-Navi-systemet lagrer maksimalt 50 nylige
destinasjoner, slik at du raskt kan hente dem
frem neste gang.

2. Velg ønsket destinasjon.

1. Trykk på “Nylig destinasjon” på søkemenyskjermbildet.

3. Trykk på “OK”, og du kommer til
ruteplanskjermbildet.

, Trykk på “Recent Destinations” (Nylige

Når handlingen er utført, kommer du
automatisk til ruteplanskjermbildet, der valgt
destinasjon vises i destinasjonslisten.

destinasjoner) i søkemenyskjermbildet (bilde
3.32) for å komme til skjermbildet for nylige
destinasjoner (bilde 3.33).

Bilde 3.32 Søkemenyskjermbilde

, Velg den nylige destinasjonen du ønsker å
bruke som destinasjon, og trykk “OK”:
Alternativer: Trykk på “On Map” (“På kartet”)
for å kontrollere destinasjonens plassering.

Bilde 3.33 Liste med nylige destinasjoner
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: Tilbake til forrige skjermbilde.
: Slett en destinasjon.
: Trykk, og vis valgt destinasjon
på kartet.
: Bekreft valgt destinasjon.

3.4 VEL
GE ET PUNKT P
ÅK
AR
TET SOM
VELGE
PÅ
KAR
ARTET
DESTINASJON
Med A-Navi-systemet kan du angi en
destinasjon ved å rulle kartet til ønsket
plassering.

2. Rull kartet, og trykk på et punkt på kartet.

, I skjermbildet “Map Search” (Kartsøk)
(bilde 3.35) kan du finne steder du er
interessert i ved å zoome inn/ut eller flytte
på kartet.

1. Trykk på “Map” (Kart) i søkemenyskjermbildet.

, Du kommer til skjermbildet for kartsøk
(bilde 3.35).

: Trykk, og du kommer til siste skjermbilde.
Grå knapp betyr at denne funksjonen er
deaktivert.

: Trykk, og du kommer til neste skjermbilde.

Bilde 3.34 Søkemenyskjermbilde

Bilde 3.35 Søke destinasjon på kartet
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, Du kan trykke på spesialdestinasjonen
eller veien for å se informasjonen (bilde 3.36).

, Du kan trykke på

for å se
informasjon om andre spesialdestinasjoner
hvis det er flere spesialdestinasjoner på
samme sted.
3. Trykk på “OK”, og du kommer til ruteplanskjermbildet.

, Når du har funnet din destinasjon, trykker
du på “OK” og legger den til som en
destinasjon.

Bilde 3.36 Kontrollere spesialdestinasjon på kartet

3.5 SØKE EN DESTINASJON VED BRUK
AV K
OORDINA
TER
OORDINATER
KOORDINA

2. Trykk på “Format” for å endre koordinattype.

Hvis du kjenner det geografiske koordinatene
til destinasjonen, kan du navigere til ønsket
sted ved å angi koordinatene.

A-Navi-systemet støtter to forskjellige
inndataformater for koordinater: Gradformat
(bilde 3.38) og digitalt format (bilde 3.39). Du
kan trykke på “Format”-knappen for å veksle
mellom disse to formatene.

1. Trykk på “Coordinates” (Koordinater) i
søkemenyskjermbildet.

, Velg “ Coordinates ” (Koordinater) i

3. Angi koordinatene, og trykk på “OK”.

søkemenyskjermbildet (bilde 3.37) for å
komme til skjermbildet “Coordinates Input”
(Inntasting av koordinater) (bilde 3.38).

Bilde 3.37 Søkemenyskjermbilde

Bilde 3.38 Gradformat
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I gradformat trykker du på feltet for inndata
for “Lon” (lengdegrad) (bilde 3.38. Angi “E”
(østlig lengdegrad) eller “W” (vestlig
lengdegrad) før du angir gradtallet for
lengdegraden. Før du angir tallet for
breddegrad, bør du angi “N” (nordlig
breddegrad) eller “S” (sørlig breddegrad).

3.6 VELGE EN DESTINASJON
I ADRESSEBOKEN
Du kan lagre hjemmeadressen din eller andre
favorittsteder i adresseboken (se kapittel 6.4).

2. Velg en adresse eller spesialdestinasjon, og
trykk på “OK”.

1. Trykk på “Adressebok” i skjermbildet
“Søkemeny”.

I digitalt format angir du “-” (vestlig
lengdegrad/sørlig breddegrad) før du angir
det digitale tallet for lengdegraden eller
breddegraden.

, Velg “ Address Book ” (Adressebok) i

Når handlingen er utført, kommer du
automatisk til ruteplanskjermbildet, der valgt
destinasjon vises i destinasjonslisten.

søkemenyskjermbildet (bilde 3.40) for å
komme til skjermbildet “ Address Book ”
(Adressebok) (bilde 3.41).

Bilde 3.39 Digitalt format

Bilde 3.40 Søkemenyskjermbilde

, Velg en adresse du ønsker å bruke som
destinasjon, og trykk “OK”:

Bilde 3.41 Adressebokskjermbilde
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3.7 POSTNUMMER
1. Trykk på “UK Postcode” (Postnummer) i
søkemenyskjermbildet.

2. Angi postnummer, og trykk OK.

3. Velge ønsket postnummer:

, Velg “ UK Postcode ” (Postnummer) i
søkemenyskjermbildet (Picture 3.42) for å
komme til skjermbildet “Postcode Input”
(Inntasting av postnummer) (bilde 3.43).

Bilde 3.42 Søkemenyskjermbilde

Bilde 3.43 Skjermbilde for inntasting av
postnummer

Bilde 3.44 Postnummerresultat

9-50 BRUKSANVISNING FOR NAVIGASJONSSYSTEMET

4. Kontroller plasseringen på kartet.

3.8 KJØR HJEM
Med A-Navi-systemet kan du navigere direkte
til en angitt hjemmeadresse på en enkel og
effektiv måte. Velg “Go Home” (Kjør hjem) i
hovedmenyen (bilde 3.46), og navigasjonen til
“Mitt hjemsted” starter automatisk.

, Trykk på “Yes” (Ja), og søkemenyen
kommer frem slik at du kan angi
hjemmeadressen.

, Hvis hjemstedet ikke er angitt, er
systemkommandoene som vist på
bilde 3.46.

Bilde 3.45 Kontrollere plassering på kartet

Bilde 3.46 Søkemenyskjermbilde

Bilde 3.47 Systemforespørsel
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4. RUTEPLAN
, Se kapittel 3.1 for beskrivelse av

, Når du har angitt hjemmeadressen,

betjeningen.

kommer du til ruteplanskjermbildet.
Se kapitlet 4 “Ruteplan” for nærmere
beskrivelse.

Med A-Navi-systemet kan du oppgi ønsket
destinasjon (som beskrevet i kapittel 3), og
du kan dessuten definere hvordan ruten skal
beregnes.
A-Navi-systemet gir deg mulighet til å angi
to veipunkter under navigasjon. En foreslått
rute beregnes i samsvar med rekkefølgen til
de oppgitte veipunktene og leder deg til den
endelige destinasjonen.
Når du har lagt inn veipunkter/destinasjon,
kommer du til ruteplanskjermbildet. I dette
kapitlet beskrives alle funksjonene til dette
skjermbildet.

Bilde 3.48 Angi hjemmeadresse

Bilde 3.49 Ruteplanskjermbilde

Bilde 4.1 Ruteplan
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4.1 REDIGERE DESTINASJON

4.1.3 Vise destinasjon på kartet

4.1.
1.11 Legge til eller slette destinasjon(er)

, Trykk på

Med A-Navi-systemet kan du legge til opptil to
veipunkter og destinasjoner. Vanligvis er
startpunktet den gjeldende fastslåtte GPSposisjonen.

på ruteplanskjermbildet,
og angi det markerte veipunktets/den markerte
destinasjonens plassering på kartet. Her kan du:
a. Peke på kartet og se informasjon om
veipunktet/destinasjonen.

: Trykk, og åpne søkemenyen for å

b. Zoome ut/inn.

søke etter veipunkt/destinasjon
(refererer til kapittel 3).

c. Dra kartet i alle retninger.

4.2 RUTE
AL
TERNA
TIVER
RUTEAL
ALTERNA
TERNATIVER
A-Navi-systemet gir mulighet for optimerte
innstillinger for navigasjon. Disse innstillingene
er de grunnleggende parameterne for beregning
av ruten.

, Trykk på

på ruteplanskjermbildet,
og åpne skjermbildet for rutealternativer
(bilde 4.3).

: Trykk, og veipunktet/destinasjonen
som er markert med gul bakgrunn,
slettes.
4.1.2 Endre destinasjonsrekkefølge
: Trykk for å flytte markert veipunkt/
destinasjon opp.
: Trykk for å flytte markert veipunkt/
destinasjon ned.
Grått betyr at funksjonen er deaktivert.

Bilde 4.2 Destinasjon på kart

Bilde 4.3 Rutealternativer
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Med A-Navi-systemet kan brukeren velge veiog rutetype i samsvar med forskjellige
navigasjonssituasjoner. Standardinnstillingen
er Raskeste rute og Bruk motorvei, Bruk
ferger og Tillat bomveier. Du kan trykke på
hver av parameterne for å endre innstillingen
eller typen.
(1) Veitype:

(2) Rutetype:
Raskeste rute: beregn en raskest mulig rute,
og du kan kjøre med maksimalt tillatt fart
eller nær fartsgrensen. Korteste rute: finn den
korteste mulige ruten til destinasjonen. Da
kjører du færrest kilometer.
: Slå på

Bruk motorvei: Bruk motorvei i størst
mulig grad
Bruk motorvei: Bruk motorvei i minst
mulig grad
Bruk ferger: Bruk ferger i størst mulig
grad
Bruk ferger: Bruk ferger i minst mulig
grad
Unngå bomveier
Unngå bomveier: Tillat bomveier

: Slå av
: Trykk, og gå tilbake til skjermbildet
for ruteplan.
: Trykk for å bekrefte innstillingene
for rutealternativ, og gå tilbake til
skjermbildet for ruteplan.

4.3 VEL
GE NA
VIG
ASJONSMODUS
VELGE
NAVIG
VIGASJONSMODUS
A-Navi-systemet har tre navigasjonsmoduser:
Rutenavigasjon: navigasjon i sanntid mellom
start, veipunkt og destinasjon.
Navigasjonssimulering: realistisk simulering
av rute mellom start, veipunkt og destinasjon.
Med denne modusen kan du sjekke
spesialdestinasjoner og ruteinformasjon langs
ruten. Simuleringsmodus brukes som oftest
når det ikke foreligger noen GPS-posisjon.
Fri navigasjon: navigasjon i sanntid uten
destinasjon når GPS-posisjon er fastsatt.
Rutenavigasjon: navigasjon i sanntid mellom
start og destinasjon når GPS-posisjon er
fastsatt.
I skjermbildet for ruteplan kan du velge
mellom to moduser: rutenavigasjon (navigasjon) (bilde 4.4) og simulering (bilde 4.5).
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, Når du trykker “Start”, betyr det at du

, I ruteplansskjermbildet trykker du på

velger rutenavigasjonsmodus. Ruteberegningsskjermbildet vises automatisk, og
systemet venter på GPS-signal (bilde 4.6).

“Simulate” (Simulering), og du får spørsmål
om du vil endre startpunktet.

Før ruteberegningen er fullført kan du når

Hvis svaret er ja, kommer du til søkemenyen (refererer til kapittel 3).

”-knappen

Hvis svaret er nei, kommer du til bilde 4.6.

som helst trykke på “
for å avslutte prosedyren.

Bilde 4.4 Ruteplan - start

Bilde 4.5 Ruteplan - simulering

Bilde 4.6 Beregning av ruten

Bilde 4.7 Systemkommando

BRUKSANVISNING FOR NAVIGASJONSSYSTEMET 9-55

5. NA
VIG
ASJON
NAVIG
VIGASJON
, Når ruteberegningen er fullført og GPSposisjonen er fastsatt, starter navigasjonen.

, Starte navigasjon.

Når destinasjonen er valgt og ruten er
planlagt, beregnes den optimerte ruten og
navigasjonen starter.
All informasjon du trenger for kjøring finnes
oversiktlig og lett forståelig på rutenavigasjonskartet. Se kapittel 2.3. Du kan foreta
ytterligere navigasjonsinnstillinger eller utføre
andre mulige navigasjonsoperasjoner i
rutenavigasjonsmenyen.

, Trykk på hovedmenyen i skjermbildet for
rutenavigasjonskart for å komme til rutenavigasjonsmenyen.

Bilde 4.8 Start navigasjon

Bilde 5.1 Kart for rutenavigasjon

Bilde 5.2 Rutenavigasjonsmeny
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5.
TAL
TERNA
TIVER
5.11 KAR
KART
ALTERNA
TERNATIVER
Du kan gå til kartalternativene både fra menyen
for fri navigasjon og menyen for rutenavigasjon.

1. Automatisk kartrotering
“Heading Up” (Kjøreretning opp): Roter kartet i
samsvar med kjøreretningen.

Disse kartalternativfunksjonene er tilgjengelige:

“North Up” (Nord opp): Kartet vises hele tiden
med nord opp, og du kan se ventende
kjøreforhold.

Bilde 5.3 Kartalternativer

Bilde 5.4 Nord opp

Bilde 5.5 Kjøreretning opp
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2. 2D/3D: Skifte mellom 2D- og 3D-kart.

3. Dag/natt: veksle mellom dag- og
nattinnstilling for kartbakgrunnen.

or mot
or
vei: slå funksjonen for
4. Veiviser ffor
motor
orvei:
visning av veiviser for motorvei på kartet på/
av.
veiledning
5. Tale
aleveiledning
“Voice guidance” (Taleveiledning): INGEN
taleveiledning ved avkjøringer.
“Voice guidance” (Taleveiledning):
taleveiledning ved hver avkjøring.
6. Automatisk zooming
“Auto Zoom”: Justerer kartskalaen

Bilde 5.6 2D-kart

Bilde 5.8 Innstilling for dag

automatisk i samsvar med kjørehastigheten og gjør kartet lettere å lese.
“Auto Zoom”: Juster kartskalaen manuelt.

Bilde 5.7 3D-kart

Bilde 5.9 Innstilling for natt
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7. Simuleringshastighet
Med denne funksjonen kan du angi
kjørehastighet under en simulert kjøretur.
Mulig simuleringshastighet er 50 km/t (mph),
100 km/t (mph),150 km/t (mph), 200 km/t
(mph), 250 km/t (mph) og 300 km/t (mph).

5.2 RUTEINFORMASJON
, Trykk på “Route Information”
(Ruteinformasjon) i skjermbildet med
rutenavigasjonsmenyen (bilde 5.4) for å se
hele ruten i tekst (bilde 5.10).

5.3 RUTEPLAN
Med A-Navi-systemet er det mulig å endre
destinasjon eller legge til flere destinasjoner
under navigasjon.

, Ruteinformasjonen inneholder: start,

skjermbildet med menyen for rutenavigasjon.

destinasjon, distanse, navn på neste gate,
avstand mellom to avkjøringer og type
avkjøring.
Eksempel:
Kjør
langs
“ Kennedyallee ” i 2 km, og ta til høyre til
“Morfeldr Landstraße”.

Se kapittel 4 for mer informasjon.

Bilde 5.10 Ruteinformasjon

, Trykk på “Route plan” (Ruteplan) i

Bilde 5.11 Ruteplan
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5.4 OMKJØRING
, Trykk på “Detour” (Omkjøring) (bilde 5.2)
i skjermbildet med rutenavigasjonsmenyen for
å komme til “ Detour ”-skjermbildet
(Omkjøring)(bilde 5.12).

, Ved trafikkproblemer kan du beregne

Bilde 5.12 Omkjøring

Bilde 5.12 Omkjøring

avstanden til hindringen og velge et egnet
alternativ. A-Navi-systemet beregner en
omkjøringsrute.

5.5 BERE
GNE P
Å NY
TT
PÅ
NYTT
BEREGNE
Hvis du mener at det ikke lønner seg å følge
den gjeldende anbefalte ruten eller du ønsker
å se en annen rute mellom start og
destinasjon, kan du trykke på “Recalculate”
(Beregn på nytt) for å komme til skjermbildet
for ruteberegning.

Bilde 5.13 Ny beregning
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6. INNSTILLINGER
5.6 AVSLUTTE
Når du trykker på knappen “Terminate”
(Avslutt), stopper systemet navigasjonen og
skifter til kartet for fri navigasjon.

5.
OMA
TISK VEIV
AL
G
5.77 AUT
AUTOMA
OMATISK
VEIVAL
ALG
For sikker kjøring har A-Navi-systemet en
funksjon for automatisk veivalg som virker
under følgende to omstendigheter:

, Start navigasjon automatisk: Når du har
angitt en destinasjon, trykker du på “Start” i
skjermbildet for ruteplan, og A-Navi-systemet
starter navigasjonen automatisk. Beskrivelse
av fremgangsmåten:

Innstillingene åpner en rekke alternativer som
kan brukes til å tilpasse A-Navi-systemet til
dine behov.
Fra “Settings”-skjermbildet (Innstillinger) i
menyen for fri navigasjon eller menyen
for rutenavigasjon har du tilgang til
11 innstillingselementer.

1. Nå til neste trinn hvis GPS-signaler
mottas. Hvis ikke, venter du til det
mottas GPS-signaler.
2. Angi gjeldende GPS-posisjon som
startpunkt, bruk den optimale ruten og
start navigasjonen.

, Automatisk nytt veivalg: Hvis du ved en
feiltagelse ikke tar av ved anbefalt avkjøring,
aktiverer A-Navi-systemet en modul for nytt
veivalg etter ca. 100 meter og beregner en
ny rute. På denne måten er du garantert at
du ikke kjører feil.

Bilde 6.1 Meny for fri navigasjon
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6.
UM
6.11 VOL
VOLUM
, Trykk på “ Volume ” i skjermbildet
“Settings ” (Innstillinger) (bilde 6.3) for å
komme til “Volume”-skjermbildet (bilde 6.5).

, Trykk på
og

for å redusere volumet

for å øke det.

, Trykk på

for å slå av lyden.

Bilde 6.3 Innstillinger_1

Bilde 6.2 Meny for rutenavigasjon

Bilde 6.4 Innstillinger_2

Bilde 6.5 Volum
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Når du har konfigurert innstillingene, trykker
du på “OK”, og innstillingene lagres og du
kommer tilbake til skjermbildet “Settings”
(Innstillinger).

6.2 SIKKERHET
SAD
VARSEL
SIKKERHETS
ADV
Hastighetsadvarsel utløses når du overskrider
den lokale fartsgrensen. Med denne
innstillingen kan du bestemme om du vil
motta hastighetsadvarsel eller ikke.

, Trykk på “ Safety Alert ” (Sikkerhetsadvarsel) i skjermbildet “ Settings ”
(Innstillinger) (bilde 6.3) for å komme til
skjermbildet “ Safety Alert ” (Sikkerhetsadvarsel) (bilde 6.6).

,

: Slå av hastighetsvarsling.
: Slå på hastighetsvarsling.

Bilde 6.6 Sikkerhetsadvarsel

Når hastighetsadvarsel slås på, kan du stille
inn hastighetstoleranse på 0 %, 5 %, 10 %,
15 % eller 20 %.

BRUKSANVISNING FOR NAVIGASJONSSYSTEMET 9-63

6.3 RUTELOGG
A-Navi-systemet registrerer all posisjonsinformasjon som mottas fra GPS-mottakeren
under navigasjon. Den kjørte ruten tegnes ned
på et kart, slik at du kan se gjennom tidligere
ruteinformasjon neste gang du starter
navigasjonssystemet. Denne funksjonen er svært
nyttig for eksempel ved kjøring i ørkenlandskap
og skogsområder.

, Registrering av kjørt rute slås på ved at du
trykker på

og slås av ved at du

trykker på

.

, All registrert rutehistorikk vises på skjermen.
Hvis du velger én logg og trykker på
ruteloggen på kartet.

, vises

6.
4 BEHANDLING A
V ADRESSEBOKEN
6.4
AV
Med A-Navi-systemet kan du lagre opptil
100 adresser/spesialdestinasjoner.

, Trykk på

for å komme til
søkemenyen hvis du vil søke etter eller legge til
adresser/spesialdestinasjoner i adresseboken.

, Trykk på
i adresseboken.
, Trykk på

for å slette en oppføring

for å se adressens

plassering på kartet.

Bilde 6.7 Registrering av kjørt rute

Bilde 6.8 Behandling av adresseboken
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, Trykk på

for å komme til
skjermbildet for redigering av adresseboken.

, Trykk på feltet du ønsker å redigere, og
trykk på tastaturet etter at markøren har
flyttet til feltet. Du kan trykke på

eller

, Trykk på

på bilde 6.9 for å komme

til skjermbildet for valg av ikon for
spesialdestinasjoner.
Når du kommer til spesialdestinasjonen i
adresseboken, utløses et pipesignal.

for å skifte inndataformat.

6.5 BR
YTER F
OR D
AG/NA
TT
-INNSTILLING
BRY
FOR
DA
/NATT
TT-INNSTILLING
Med A-Navi-systemet kan kartfargen justeres
manuelt eller automatisk etter lyset om dagen
og natten.

, Når “Manually” (Manuelt) slås på, kan du
veksle mellom dag- og nattinnstilling for
kartet. Funksjonen for manuell veksling
deaktiverer automatisk veksling og omvendt.
, Når “Automatic” (Automatisk) slås på, må
du stille inn dagtid.
Dagtid kan starte fra kl. “5:00-9:00 AM” og
slutte kl. “5:00-9:00 PM”.

Bilde 6.9 Redigering av adresseboken

Bilde 10 Valg av ikon for spesialdestinasjoner

Bilde 6.10 Bryter for dag/natt-innstilling
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6.6 ANGI HJEMMEADRESSE
, Trykk på “Set Home Address” (Angi
hjemmeadresse), og åpne skjermbildet
“Search Menu” (Søkemeny). Se kapittel 3 for
informasjon om videre fremgangsmåte.

6.
ATUS
6.77 GPS
GPS--ST
STA
, Trykk på “GPS Status” (GPS-status) i
skjermbildet “Settings” (Innstillinger)(bilde
6.3) for å se skjermbildet “GPS Status” (GPSstatus)(bilde 6.12).
Du kan også trykke på

på “Route Navi

Map” (Kart for rutenavigasjon) eller “Free Navi
Map” (Kart for fri navigasjon) for å se GPSstatus.

I skjermbildet “GPS Status” (GPS-status)
finner du følgende informasjon:
1. GPS aktiv: GPS har fastslått gjeldende
posisjon. GPS inaktiv: GPS kan ikke fastslå
en posisjon.
2. Satellittposisjon: den relative retningen til
satellitter i forhold til gjeldende fastsatte
posisjon.
Posisjonsinformasjon:
1. Dato: datoen for en fastsatt GPS-posisjon,
f.eks. 13-02,
2. Tid: tiden (vises alltid som GMT) til en
GPS-posisjon, f.eks. 15:20:34
3. Bilhastighet:
GPS-posisjon.

hastigheten

ved

en

4. Lengderetning: lengderetningen til en
GPS-posisjon.
5. HDOP: horizontal dilution of precision
6. Antall satellitter: 8
7. Lengdegrad: lengdegraden til en GPSposisjon, f.eks. 8°34’27E
8. Breddegrad: breddegraden til en GPSposisjon, f.eks. 47°24’51N,

Bilde 6.11 Innstillinger

Bilde 6.12 GPS-status
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6.8 SPRÅK
, Du kan velge tale-/programspråk ved å
trykke på språkikonet.

, Trykk på “OK”, og gå tilbake til Innstillinger.
: Knapp markert med blått betyr at
språket er valgt.

6.9 HØ
YRE
-/
VENSTRER
ATT
HØYRE
YRE-/
-/VENSTRER
VENSTRERA
For bedre oversikt har A-Navi-systemet
forskjellig utførelse på brukergrensesnittet for
biler med venstre- hhv. høyreratt.

, Hvis

vises, er funksjonen for

høyreratt avslått. Trykk for å slå på funksjonen
for høyreratt og omvendt.

: Grå knapp betyr at språket er
deaktivert.

Bilde 6.15 Venstreratt

Bilde 6.13 Velge språk

Bilde 6.14 Innstillinger_2

Bilde 6.16 Høyreratt
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6.
10 MÅLEENHET
6.10
, Du kan angi kilometer eller mil som
avstandsenhet.
Hvis

vises, er den gjeldende

måleenheten miles. Trykk for å skifte til
kilometer og omvendt.

6.
11 KJØREHASTIGHET
SVISNING P
Å /AV
6.11
KJØREHASTIGHETSVISNING
PÅ
Vanligvis vises kjørehastigheten på
navigasjonskartet.
På grunn av GPS-signalvariasjon er imidlertid
kjørehastigheten ikke alltid riktig. Med denne
funksjonen kan du slå hastighetsvisningen på
og av.
Hvis

6.
12 ABOUT ((OM)
OM)
6.12
, Om gir informasjon om A-Navi-systemet:
a. Produktmodell
b. Programvareversjon
c. Kartdataversjon

vises, blir ikke kjørehastigheten

vist på skjermen. Trykk for å slå på visningen
av kjørehastigheten og omvendt.

Bilde 6.17 Innstillinger_2

Bilde 6.18 Innstillinger_2

Bilde 6.19 About (Om)
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7 TILLEGG
7.1 VIKTIG
Følgende er ikke tegn på systemfeil:
Situasjoner som kan virke inn på
GPS-posisjonsbestemmelsen:
• Noen ganger ved kjøring på motorvei eller
over viadukter kan det oppstå svingninger
i glidepunktet.
• Ved kjøring i svært bratte bakker.
• Ved kjøring på veier med hårnålssvinger
kan du oppleve variasjoner i glidepunktet.
Dette har ingenting med veiradiusen eller
kjørehastigheten å gjøre. En årsak kan
være at den faktiske tilstanden til veien
avviker fra informasjonen på det
elektroniske kartet.
• Når du svinger til høyre/venstre og inn på
en vei som har parallelle veier like ved
(avstand på under 50 m), kan det hende
at glidepunktet går til en annen vei.

• Ved sikksakkjøring på bred vei kan du
oppleve at glidepunktet svinger på grunn
av uoverensstemmelsen med den faktiske
avstanden.
• Glidepunktet kan svinge når du kommer
ut på bakkenivå etter å ha kjørt i en
garasje under bakkenivå eller i et
parkeringshus med flere etasjer. Pilen for
glidepunktet kan peke i feil retning når
bilen befinner seg i en roterende
heisanordning.
• Talekommando gis når en sidevei nærmer
seg.

Problemer som skyldes kartfiler:
• Når du kommer tilbake fra en nybygd vei
til en vei som er registrert i kartfilen,
kan glidepunktet svinge fordi kartfilen
ikke gjengir de faktiske veiforholdene.
Etter at du har kjørt en stund justeres
punktet til riktig posisjon ved bruk av
GPS-signalinformasjon.
• Ingen gjennomkjøring på grunn av
veistengning eller gågate
• Ny vei åpnet, og gammel vei stengt
• Veiledning til en vei uten gjennomkjøring

• Distansen med ruteveiledning kan avvike
fra den faktiske distansen.

• Rute beregnet på nytt uten endring av
foreslått rute

I følgende situasjoner justerer GPS-satellitten
automatisk den gjeldende posisjonen hvis du
fortsetter å kjøre.

• Veiledning til vanlig vei istedenfor viadukt
eller omvendt
• Hvis det bare er smale veier og ingen
vanlige veier nær destinasjonen, veiledes
du bare til et sted nær destinasjonen
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• Anvisning om å foreta en U-sving
• Ingen informasjon om sidevei
• Avkjøringsanvisning stemmer ikke overens
med de faktiske veiforholdene

GPS administreres av forsvarsdepartementet
i USA. Nøyaktigheten til GPS-signalene kan
reduseres slik at bilen svinger.

• Ingen retningsangivelse eller talekommando om innkjøring/utkjøring ved kjøring
på motorvei/ekspressvei.

Merknader til brukeren

• Det kan hende at det skjematiske kartet
ikke stemmer overens med de faktiske
veiforholdene.

• Glidepunktet kan svinge første gang du
bruker systemet etter installasjon.

Vanskelig å motta GPS-signaler enkelte
steder
• I tunneler
• Mellom høye bygninger
• Under viadukter
• I skogsområder
Hvis du bruker en utvendig GPS-antenne,
anbefaler vi at du plasserer den på taket på
bilen. Hvis det er takstativ på bilen, må du
passe på at det er avstand mellom stativet
og antennen.

• Glidepunktet kan svinge før GPS-signalet
mottas når du slår på systemet.

• Systemet justerer posisjonen og retningen
automatisk ved bruk av GPS-signaler når
glidepunktet ikke stemmer overens med
de faktiske forholdene.
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7.2 IK
ONER F
OR SPESIALDESTINASJONER
IKONER
FOR

Navn

Ikon

ALL POI (Alle spesialdestinasjoner)

Ikon

Navn
Offentlig kontor

Flyplass

Lege

Bil

Museum

Forretning

Musikksenter

Selskap

Restauranter

Boligstrøk

Overnatting

Finansinstitusjon

Uteliv
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Ikon

Navn

Navn

Ikon

Parkering

Tjenester

Bensinstasjon

Severdigheter

Rekreasjon

Shopping

Politistasjon

Dyrehage

Jernbanestasjon
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Høydejustering av førersete .............. 1-21
Justere helningen .............................. 1-20
Justere i lengderetning ..................... 1-20
Korsryggstøtte for førersetet ............. 1-21
Frontrutespyler ....................................... 2-40
Varsellampe for lavt nivå på
vindusspylervæske ............................ 2-19
Vindusspylervæske ............................ 6-18
Frontruteviskere ........................... 2-38, 6-19
Automatiske vindusviskere med
regnføler ........................................... 2-39
Føler for sollys ........................................ 4-10
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Girkasse
Automatgir .............................. 3-15, 3-16
Manuelt gir .............................. 3-14, 3-15
Gravide kvinner og sikkerhetsbelte ........ 1-10

H
Hanskerom ............................................. 2-69
Hastighetsfølsom servostyring ................. 3-11
Hjul og dekk ............................................ 6-24

Hodestøtter ............................................... 1-19
Horn ......................................................... 2-68
Hovedlys .................................................. 2-32
Lysjusteringsbryter ........................... 2-33
Skifte lyspærer ................................ 6-36
Spyler ............................................... 2-43
Håndbrems ............................................. 3-22
Tips for parkering om vinteren ....... 3-25

I
Identifikasjonsnumre ................................ 8-2
Informasjonspanel ................................... 2-27
FATC-panel ........................................ 2-32
Kjørecomputer ................................. 2-28
Kompass ........................................... 2-30
Innkjøring .................................................. 3-2
Innvendig belysning ................................ 2-62
Kartlys .............................................. 2-62
Kupélys ............................................. 2-62
Instrumentenhet ....................................... 2-4
Instrumenter og
betjeningselementer-kort oversikt ....... 2-3
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Justere rattet ........................................... 3-10
Justere speilene ......................................... 3-7
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Kartlys ..................................................... 2-62
Skifte lyspærer ................................ 6-38
Kilometerteller / tripteller ....................... 2-5
Kjølevæske ............................................... 6-13
Kjørelys ................................................... 2-34
Kjøretips .................................................. 3-31
Kjøring ..................................................... 3-15
Kjøring med tilhenger ............................. 3-37
Kontrollampe for tilhenger ............... 2-24
Klimaanlegg .............................................. 4-6
Klimakontroll
Betjeningspanel ................................. 4-3
Knapp for luftfordelingsfunksjon ...... 4-4
Knapp for luftresirkulasjon ................ 4-5
Knapp for temperaturregulering ....... 4-3
Viftereguleringsknapp ....................... 4-4
Knapp for nødblinklys ............................ 2-43
Knapp for oppvarming av bakrute og
sidespeil .............................................. 2-43
Kollisjonspute .......................................... 1-28
Førerkollisjonspute ............................ 1-29
Hodekollisjonsputer ........................... 1-32
Passasjerkollisjonspute ..................... 1-29
På/av-bryter ...................................... 1-38
Sidekollisjonsputer ............................. 1-31
Kollisjonsputesystem ............................... 1-28
Konsollboks .............................................. 2-70

Kontrollampe for fjernlys ........................ 2-16
Kontrollampe for glødeplugger .............. 2-22
Kontrollamper for blinklys og
varselblinklys ........................................ 2-16
Kontrollamper og varsellamper ................ 2-7
Koppholdere ............................................ 2-69
Kortholder ................................................ 2-70
Kupélys ................................................... 2-62
Skifte lyspærer ................................ 6-40
Kupéspeil .................................................. 3-9

L
Luftfilter .................................................. 6-20
Lydanlegg
RDS-radio og CD-spiller .................... 4-17
RDS-radio og CD-veksler ................. 4-32
Lys ........................................................... 6-36
Blinklys foran .................................... 6-37
Hovedlys ........................................... 6-36
Høytmontert bremselys ................... 6-39
Kupélys/kartlys ................................ 6-39
Nummerskiltlys ................................ 6-39
Parkeringslys ..................................... 6-37
Rygge-, bak- og bremselys,
blinkl. bak, tåkebaklys .................... 6-38
Terskellys foran ................................ 6-40
Tåkelys foran ................................... 6-38
Lysbryter ................................................. 2-32
Løstaking av bilen .................................. 5-22

M
Manuelt gir .................................... 3-14, 3-15
Oljenivå for manuelt gir ................... 6-17
Miljøvern ................................................. 3-46
Motorkontrollampe ................................. 2-13
Motorkontrollampe (SVS) ...................... 2-19
Motorolje .................................................. 6-8
Kontroll av motoroljenivået ............... 6-8
Motorolje- og filterskift ..................... 6-9
Motoroljespesifikasjoner ................... 8-4
Oljeskiftlampe ................................... 2-21
System for kontroll av motoroljens
levetid ................................................ 6-12
Varsellampe for motoroljenivå ........ 2-26
Varsellampe for motoroljetrykk ....... 2-12
Motorolje- og filterskift ........................... 6-9
Motorrom ................................................. 6-5
Myntholder ................................................ 2-71

N
Navigasjonssystem ................................... 9-3
Nedre og øvre festepunkter for
barnesete .............................................. 1-12
Nett til bagasjeromsgulvet ..................... 2-72
Nøkler ...................................................... 2-47
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Oktantall ................................................... 3-4
Olje for differensialhus ........................... 6-23
Olje servostyring ...................................... 6-17
Etterfylling av olje på
servostyringen ................................... 6-18
Kontroll av oljenivå på
servostyringen ................................... 6-17
Oppbevaring i bagasjerommet ............... 2-73
Oppbevaring under gulvet ....................... 2-72
Oppvarming av frontruten ...................... 2-44
Overoppheting ......................................... 5-23

Regnføler ................................................ 2-39
Reservehjul, jekk og verktøysett ............. 5-2
Resirkulasjonsfunksjon ............................. 4-5

P
Panser ...................................................... 2-61
Parkering ................................................ 3-32
Parkeringsradar ...................................... 3-33
Varsellampe ...................................... 2-21
Passasjerhåndtak med kleskrok ............. 2-73
Personer i forsetene ................................. 1-6
Personer i tredje seterad .......................... 1-6
Nedfellbart ........................................ 1-28
Pollenfilter .............................................. 6-29
Påfylling av bremse-/ clutchvæske ........ 6-15
Påfylling av drivstoff ................................ 3-5
Påminnelse om lys på ........................... 2-34

S
Sentrallås ................................................ 2-55
Sentrallås med fjernkontroll ................. 2-48
Aktivere dørlås- og
tyverialarmfunksjonen ..................... 2-49
Deaktivere dørlås- og
tyverialarmfunksjonen ..................... 2-49
Fjernkontroll ..................................... 2-52
Horn .................................................. 2-50
Sidekollisjonsputer ................................... 1-31
Sidespeil .................................................... 3-7
Sigarettenner og tilbehørskontakt ........ 2-65
Sikkerhetsbelte
Beltepåminnelse for bilfører ............ 2-15
Beltestrammer ................................... 1-8
Gravide kvinner og sikkerhetsbelte . 1-10
Høydejustering av
sikkerhetsbeltene ............................... 1-9
Pleie ................................................. 6-42
Trepunkts sikkerhetsbelter ................. 1-6
Vedlikehold av sikkerhetsbeltene ..... 1-8

Sikkerhetsindikatorlampe ...................... 2-25
Sikringer ................................................. 6-30
Ekstra sikringsboks
i motorrommet ................................ 6-35
Sikringsboks ...................................... 6-31
Sikringsboks i kupeen ..................... 6-33
Sikringsboks i motorrommet .......... 6-34
Sjekkliste for bilføreren ........................... 6-4
Skifte dekk ved punktering ..................... 5-11
Skuff under passasjersetet foran ............ 2-71
Smøremidler ............................................. 8-3
Solbrilleholder ........................................ 2-63
Solskjermer ............................................. 2-73
Speedometer ............................................ 2-5
Speil ........................................................... 3-7
Spesifikasjoner ......................................... 8-5
Bilspesifikasjoner ............................... 8-5
SSPS-varsellampe .................................. 2-24
Starte dieselmotor .................................. 3-14
Starte motoren ....................................... 3-13
Starte motoren med startkabler ............ 5-16
Startsperre ............................................... 3-13
Varsellampe ...................................... 2-18
Strømuttak for tilbehør .......................... 2-65
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Takstativ .................................................. 2-74
Tauing av bilen ........................................ 5-18
Tauing i nødsituasjoner .......................... 5-20
Temperaturføler ...................................... 4-10
Temperaturmåler ..................................... 2-6
Tenningsbryter .......................................... 3-11
Terskellys foran ...................................... 2-63
Skifte lyspærer ................................ 6-39
Tilleggstimer ............................................. 4-9
Tilnærmingslys ....................................... 2-34
Tips for bruk av ventilasjonsanlegget .... 4-16
Trepunkts sikkerhetsbelter ....................... 1-6
Turboladersystem ................................... 3-30
Turteller .................................................... 2-5
Tåkebaklys ............................................... 2-37
Indikator ............................................ 2-15
Skifte lyspærer ................................ 6-38
Tåkelys foran ........................................... 2-37
Indikator ............................................ 2-14
Skifte lyspærer ................................ 6-39

Vannplaning ............................................ 3-36
Varme ........................................................ 4-7
Varsellampe ............................................ 2-59
Utløserknapp for rute ...................... 2-60
Åpen-varsellampe ............................ 2-20
Varsellampe
for kjølevæsketemperatur .................. 2-20
Varsellampe for ladesystem .................... 2-11
Varsellampe for lavt drivstoffnivå ............ 2-7
Varsellampe for sikkerhetsbelte for
passasjer ............................................. 2-45
Varsellampe for vann i drivstoffet ........ 2-23
Varsellampe for åpen dør ...................... 2-20
Ventilasjon ................................................ 4-8
Ventilasjonsdyser ...................................... 4-2
Viktig før kjøring ...................................... 3-2
Viskeraktivert lys .................................... 2-35
Visning av utetemperatur ....................... 4-15
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